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ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ : 
«ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ  
ΣΤHN ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH   EΝOTHTA  
KEΡKYΡAΣ ΕΤΟΥΣ  2017» 
 
CPV: 90922000-6 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟ ΕΣΗ∆ΗΣ:  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
48.387,10 € άνευ ΦΠΑ 
11.612,90 € ΦΠΑ 24% 
60.000,00 € συµπ. ΦΠΑ 24% 
 
 
 

 
 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ  
 

     Έχοντας υπ’ όψη: 

 

1. Το Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α΄) «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη». 
2. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο- Πρόγραµµα ∆ιαύγεια- και άλλες  διατάξεις». 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/26-03-2014) περί               
«Απλούστευσης διαδικασιών προµηθειών ∆ηµοσίου»  

4.   Τις διατάξεις του Ν. 4013/2001 (ΦΕΚ Α΄ 204/15.09.2011) «Σύσταση Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
∆ηµοσίων Συµβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 
(πτωχευτικός κώδικας)- Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Το Ν.3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α’/24-5-2004) «Ρυθµίσεις για την οργάνωση και 
λειτουργία της Κυβέρνησης τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ» και ιδίως το 
άρθρο 5 αυτού 

6. Το Ν. 4038/2012 (άρθρο 9) (ΦΕΚ 14/Α΄/2-2-2012) «Επείγουσες ρυθµίσεις που 
αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 
2012-2015» 

7. Το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α΄/20-3-2007) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων 
του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
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8. Το Ν.3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α΄) «Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού       στήριξης 
της ελληνικής οικονοµίας από τα Κράτη - Μέλη της Ζώνης του ευρώ και το  ∆ιεθνές 
Νοµισµατικό Ταµείο». 

9. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της   
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

10. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85Α΄) «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την        
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας          
2009/50/ΕΚ. 

11. Τις διατάξεις του Π.∆. 147/2010 (Φ.Ε.Κ. 240 Β΄) «Οργανισµός της  Περιφέρειας   
Ιονίων Νήσων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 4402 Β΄30-12-2016) όπως 
ισχύει. 

12. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α/147/08-08-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων,       
Προµηθειών & Υπηρεσιών»( προσαρµογή στις Οδηγίες 2017/24 ΕΕ και       2014/25 
ΕΕ). 

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

14. Τις διατάξεις του άρθρου 60 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α΄/14-04-2014) «Επείγουσες 
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». 

15. Τον εγκριθέντα προϋπολογισµό της Π.Ι.Ν. 2017 (Α∆Α :Ω9ΤΚΟΡ1Φ-ΨΕ4 ). 
16. Τις διατάξεις του Π.∆.80/05-08-2016 (ΦΕΚ 145/Α΄/05-08-2016) «Ανάληψη         

υποχρεώσεων από τους διατάκτες».   
17. Την µε αριθµ. πρωτ. 2/100018/0026/30-12-2016 (Α∆Α ΨΒΞΒΗ-∆ΤΗ)       ερµηνευτική 

εγκύκλιο του Π.∆. 80/05-08-2016.     
18. Τον Ν.3310/9-2-2005 (ΦΕΚ 30/Α΄/ 2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας 

και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3414/10-11-2005 (ΦΕΚ 279/Α΄/2005). 

19. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α’). 
20. Τις διατάξεις Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό 

Συνέδριο». 
21. Της µε αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και  

Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.),  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 αριθµ. οικ.16380/6581/28-02-2017 (A∆Α : ΩΞΛΞ7ΛΕ-ΚΤ4) απόφαση ανάθεσης 
αρµοδιοτήτων στους εκλεγµένους Αντιπεριφερειάρχες της Π.Ι.Ν..ΦΕΚ αριθµ. 105 
Τεύχος Υ.Ο.∆.∆.07-03-2017. 

23. Την αριθµ. 31-05/2017 [Α∆Α : 6ΑΕΩ7ΛΕ-576] απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου της ΠΙΝ περί Εκλογής Τακτικών και Αναπληρωµατικών µελών της 
Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 

24. Την αριθµ. 158-10/24-03-2017 [Α∆Α : ΨΟ6Λ7ΛΕ-ΨΡ8] απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής της ΠΙΝ, περί Εκλογής Αντιπροέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 
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25. Το υπ’ αρ. 147ΥΟ∆∆/28-03-2017 ΦΕΚ περί ορισµού Προέδρου της Οικονοµικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.  

26. Την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 20371/8286/13-03-2017 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης από το 
τµήµα προϋπολογισµού  και ∆ηµοσιονοµικών Αναφορών.                       

27. Το µε αριθ. πρωτ. 10597/105456/12-10-2012 έγγραφο της ∆/νσης Προστασίας Φυτικής 
Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Εγκεκριµένα 
σκευάσµατα για την καταπολέµηση των κουνουπιών». 

28. Την αριθ. Υ1/Γ.Π.οικ.117443/11-12-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας 
«Προγράµµατα Καταπολέµησης των Κουνουπιών, σχετική ενηµέρωση και προφύλαξη 
του κοινού». 

29. Το µε αριθ. 1091/27.01.2017 έγγραφο του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. 
30. Το αριθ. Γ1α/Γ.Π.οικ. 71940/28-09-2016 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας 
31. Την  αριθµ.   19-3/2017/11-02-2017 (Α∆Α: ΩΗ7Π7ΛΕ-ΑΥ0) απόφαση του 

Περιφερειακού Συµβουλίου Ιονίων Νήσων περί έγκρισης του ετήσιου προγράµµατος 
προµηθειών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έτους 2017. 

32. Τα µε αρ. πρωτ.οικ.110832/45209/16-12-2016 και.οικ.21812/8883/17-03-2017  
έγγραφα της ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Υγείας ΠΕ Κέρκυρας σχετικά µε το ποσό της 
ανάληψης και τις τεχνικές προδιαγραφές για την εκτέλεση του προγράµµατος  της 
καταπολέµησης κουνουπιών έτους 2017 στην ΠΕ Κέρκυρας.  

33. Την υπ΄αριθµ. πρωτ. οικ…28825/11711/07-04.-2017 ( Α∆Α:7ΥΒΑ7ΛΕ-Κ9Π)  
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε  α/α 726 και  α/α  βεβ 627. 

34. Την αριθµ. 236-13/11-04-2017 [Α∆Α :7ΖΜΑ7ΛΕ-1ΘΒ] απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής της ΠΙΝ, περί έγκρισης διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού µε  
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιµής ( χαµηλότερη τιµή) σε ευρώ, για την  ανάθεση υλοποίησης 
του έργου : «Καταπολέµηση Κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας για 
το έτος  2017». 

35. Την αριθµ. 11-1/12-01-2017 [Α∆Α : ΩΚΖΑ7ΛΕ-ΥΩ8] απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής της ΠΙΝ, περί έγκρισης πρακτικού συγκρότησης Επιτροπών για το έτος 
2017 στην ΠΕ Κέρκυρας, µε την οποία συστήθηκαν : η Επιτροπή Αξιολόγησης των 
διαγωνισµών και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις προµήθειες – υπηρεσίες για 
το έτος 2017 και η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου 
«Καταπολέµηση κουνουπιών» για το έτος 2017. 

36. Την ανάγκη εξασφάλισης της δηµόσιας υγείας µε τη διενέργεια του        Προγράµµατος 
καταπολέµησης των κουνουπιών (καταπολέµηση της πρώτης  γενιάς των εντόµων στο 
στάδιο προνυµφών και στις εστίες ανάπτυξής τους).       

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

ΑΝΟΙΚΤΟ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιµής ( χαµηλότερη τιµή) σε ευρώ, για την  ανάθεση υλοποίησης του 
έργου : «Καταπολέµηση Κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας για το έτος  
2017». 
 
Για  τη  συγκεκριµένη  δαπάνη  έχει  εγγραφεί  πίστωση  στον  προϋπολογισµό της  Π.Ι.Ν. έτους  
2017,  στον  φορέα  Φ.01071 και  ΚΑΕ 989901017001001. 
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Οι προσφορές θα περιλαµβάνουν το σύνολο των υπηρεσιών που προκηρύσσονται µε την 
παρούσα. Με τον Ανάδοχο θα υπογραφεί η σχετική σύµβαση µε την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό 
φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της 
Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» και 
στον Ν.4412/2016. 

- Η ηµεροµηνία ανάρτησης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ είναι η: 

   Πέµπτη  13-04-2017 

- Η ηµεροµηνία δυνατότητας οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η: 

   Τετάρτη    26/04/2017  και ώρα 00:01 

- Η ηµεροµηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η: 

   ∆ευτέρα  15-05-2017  και ώρα 23:59 

- Η ηµεροµηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι η: 

   Παρασκευή 19-05-2017 και ώρα  10:00 π.µ. 

 

- Ο τόπος κατάθεσης των εγγράφων της προσφοράς που απαιτούνται κατά περίπτωση να 
προσκοµισθούν (εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή) σύµφωνα µε 
την παρούσα, είναι το κατάστηµα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων- Π.Ε Κέρκυρας, Σπ. Σαµάρα 
13, Κέρκυρα, στο Τµήµα Γραµµατείας (2ος όροφος) για το Τµήµα Προµηθειών, της ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικού της ΠΙΝ. 

- Τεύχη του ∆ιαγωνισµού και τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της ∆ιακήρυξης 
παρέχονται από την ανωτέρω Υπηρεσία. Πλήρες τεύχος του διαγωνισµού αναρτάται στην 
επίσηµη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων www.pin.gov.gr ( σύνδεσµος:  Προκηρύξεις 
- ∆ιαγωνισµοί ) 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας και των συνηµµένων 
Παραρτηµάτων, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα τµήµατα αυτής. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες από την 
εποµένη της ηµέρας αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισµού. 

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί (αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών) από Πενταµελή 
Επιτροπή που συγκροτήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Ν. 4024 (ΦΕΚ 226/Α’/27.10.2011) 
και των σχετικών εγκυκλίων & αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση αυτής. 

Αρµόδια Υπηρεσία για την επίβλεψη και τον έλεγχο της προόδου υλοποίησης της σύµβασης που 

θα υπογραφεί µε τον Ανάδοχο, είναι η ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μεριµνάς 

Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

 

                                                 ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ    ΣΤΡΑΒΟΡΑΒ∆ΗΣ  
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Περιεχόμενα 
 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
1.1. Στοιχεία αναθέτουσας αρχής  
1.2. Συνοπτική περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικείµενου της  
1.3. Θεσµικό πλαίσιο 
1.4. Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού 
1.5. ∆ηµοσιότητα  
1.6. Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης 
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης 
2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων 
2.1.4 Γλώσσα 
2.1.5 Εγγυήσεις 

2.2 ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
2.2.1 ∆ικαιούµενοι συµµετοχής 
2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής  
2.2.3 Λόγοι αποκλεισµού 
2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας 
2.2.5 Κανόνες απόδειξης  επιλογής 

2.3 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
2.3.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών  
2.3.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  
2.3.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά»  
2.3.4 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
 οικονοµικών  προσφορών 
2.3.5 Χρόνος ισχύος προσφορών 
2.3.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

3. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
3.1 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών  
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών  

3.2 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
3.3 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
3.4 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  
3.5 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 
4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
4.1 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ)  
4.2 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  
4.3 ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
4.4 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ  
4.5 ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
5. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
5.1 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  
5.2 ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ  
5.3 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
6. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
6.1 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
6.2 ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
6.3 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
6.4 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  



[6] 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ – ΖΩΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄  –  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ  ΣΤΟ  
ΕΣΗ∆ΗΣ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ∆΄ – ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ε΄ – ΤΕΥ∆  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΣΤ΄ – ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
  
11..  ΑΑΝΝΑΑΘΘΕΕΤΤΟΟΥΥΣΣΑΑ  ΑΑΡΡΧΧΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ΑΑΝΝΤΤΙΙΚΚΕΕΙΙΜΜΕΕΝΝΟΟ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΑΑΣΣΗΗΣΣ    

 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 
 

Επωνυμία                                                                                                             ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

Ταχυδρομική διεύθυνση                                                                                   Σπ. Σαμάρα 13 

Πόλη                                                                                                                      Κέρκυρα 

Ταχυδρομικός Κωδικός                                                                                      49100 

Φαξ                     26613-62175/26610-32525 

Αρμόδιος για πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία                               Χρ.Χριστοφόρου – Μ. Λώμη 

Τηλέφωνο                    2661362146-259 

Αρμόδιος  για  πληροφορίες  σχετικά με τις   τεχνικές  προδιαγραφές    Γ. Ναούμ  

Τηλέφωνο                                                                                                             2661362131     

Γενική Διεύθυνση αρχής στο διαδίκτυο (URL)                                               www.pin.gov.gr 

Γενική Διεύθυνση ΕΣΗΔΗΣ στο διαδίκτυο (URL)                                            www.promitheus.gov.gr 

 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 

Αναθέτουσα Αρχή είναι  η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ . 

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι  Γενικές δημόσιες υπηρεσίες. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

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

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

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και www.pin.gov.gr (μέσω της διαδικτυακής πύλης  της Π.Ι.Ν ). 

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

διαγωνισμού: 40911) 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ΠΕ 

Κέρκυρας,  Τμήμα  Προμηθειών (Σπ. Σαμάρα 13, Kέρκυρα, 4
ος 

 όροφος). 

 

 

1.2  Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Καταπολέμηση κουνουπιών έτους 2017 στην Π.Ε. Κέρκυρα. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 90922000-6 

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των εργασιών. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 48.387,10 € & ΦΠΑ:11.612,90 €  ). 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της και μέχρι  την  ολοκλήρωσή  

της,  για  χρονικό  διάστημα   7  μηνών,  και  θα  περιλαμβάνει   12  πλήρεις  κύκλους εφαρμογής. 

 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής 
άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής ( χαµηλότερη τιµή) σε ευρώ. 
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1.3 Θεσµικό πλαίσιο 
 
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

 

1. Το Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α΄) «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη». 
2. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο- Πρόγραµµα ∆ιαύγεια- και άλλες  διατάξεις». 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/26-03-2014) περί               
«Απλούστευσης διαδικασιών προµηθειών ∆ηµοσίου»  

4.   Τις διατάξεις του Ν. 4013/2001 (ΦΕΚ Α΄ 204/15.09.2011) «Σύσταση Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
∆ηµοσίων Συµβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 
(πτωχευτικός κώδικας)- Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Το Ν.3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α’/24-5-2004) «Ρυθµίσεις για την οργάνωση και 
λειτουργία της Κυβέρνησης τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ» και ιδίως το 
άρθρο 5 αυτού 

6. Το Ν. 4038/2012 (άρθρο 9) (ΦΕΚ 14/Α΄/2-2-2012) «Επείγουσες ρυθµίσεις που 
αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 
2012-2015» 

7. Το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α΄/20-3-2007) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων 
του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

8. Το Ν.3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α΄) «Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού       στήριξης 
της ελληνικής οικονοµίας από τα Κράτη - Μέλη της Ζώνης του ευρώ και το  ∆ιεθνές 
Νοµισµατικό Ταµείο». 

9. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της   
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

10. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85Α΄) «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την        
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας          
2009/50/ΕΚ. 

11. Τις διατάξεις του Π.∆. 147/2010 (Φ.Ε.Κ. 240 Β΄) «Οργανισµός της  Περιφέρειας   
Ιονίων Νήσων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 4402 Β΄30-12-2016) όπως 
ισχύει. 

12. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α/147/08-08-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων,       
Προµηθειών & Υπηρεσιών»( προσαρµογή στις Οδηγίες 2017/24 ΕΕ και       2014/25 
ΕΕ). 

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

14. Τις διατάξεις του άρθρου 60 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α΄/14-04-2014) «Επείγουσες 
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». 
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15. Τον εγκριθέντα προϋπολογισµό της Π.Ι.Ν. 2017 (Α∆Α :Ω9ΤΚΟΡ1Φ-ΨΕ4 ). 
16. Τις διατάξεις του Π.∆.80/05-08-2016 (ΦΕΚ 145/Α΄/05-08-2016) «Ανάληψη         

υποχρεώσεων από τους διατάκτες».   
17. Την µε αριθµ. πρωτ. 2/100018/0026/30-12-2016 (Α∆Α ΨΒΞΒΗ-∆ΤΗ)       ερµηνευτική 

εγκύκλιο του Π.∆. 80/05-08-2016.     
18. Τον Ν.3310/9-2-2005 (ΦΕΚ 30/Α΄/ 2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας 

και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3414/10-11-2005 (ΦΕΚ 279/Α΄/2005). 

19. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α’). 
20. Τις διατάξεις Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό 

Συνέδριο». 
21. Της µε αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και  

Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.),  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 αριθµ. οικ.16380/6581/28-02-2017 (A∆Α : ΩΞΛΞ7ΛΕ-ΚΤ4) απόφαση ανάθεσης 
αρµοδιοτήτων στους εκλεγµένους Αντιπεριφερειάρχες της Π.Ι.Ν. (ΦΕΚ αριθµ. 105 
Τεύχος Υ.Ο.∆.∆.07-03-2017). 

23. Την αριθµ. 31-05/2017 [Α∆Α : 6ΑΕΩ7ΛΕ-576] απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου της ΠΙΝ περί Εκλογής Τακτικών και Αναπληρωµατικών µελών της 
Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 

24. Την αριθµ. 158-10/24-03-2017 [Α∆Α : ΨΟ6Λ7ΛΕ-ΨΡ8] απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής της ΠΙΝ, περί Εκλογής Αντιπροέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 

25. Το υπ’ αρ. 147ΥΟ∆∆/28-03-2017 ΦΕΚ περί ορισµού Προέδρου της Οικονοµικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.  

26. Την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 20371/8286/13-03-2017 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης από το 
τµήµα προϋπολογισµού  και ∆ηµοσιονοµικών Αναφορών.                       

27. Το µε αριθ. πρωτ. 10597/105456/12-10-2012 έγγραφο της ∆/νσης Προστασίας Φυτικής 
Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Εγκεκριµένα 
σκευάσµατα για την καταπολέµηση των κουνουπιών». 

28. Την αριθ. Υ1/Γ.Π.οικ.117443/11-12-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας 
«Προγράµµατα Καταπολέµησης των Κουνουπιών, σχετική ενηµέρωση και προφύλαξη 
του κοινού». 

29. Το µε αριθ. 1091/27.01.2017 έγγραφο του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. 
30. Το αριθ. Γ1α/Γ.Π.οικ. 71940/28-09-2016 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας 
31. Την  αριθµ.   19-3/2017/11-02-2017 (Α∆Α: ΩΗ7Π7ΛΕ-ΑΥ0) απόφαση του 

Περιφερειακού Συµβουλίου Ιονίων Νήσων περί έγκρισης του ετήσιου προγράµµατος 
προµηθειών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έτους 2017. 

32. Τα µε αρ. πρωτ.οικ.110832/45209/16-12-2016 και.οικ.21812/8883/17-03-2017  
έγγραφα της ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Υγείας ΠΕ Κέρκυρας σχετικά µε το ποσό της 
ανάληψης και τις τεχνικές προδιαγραφές για την εκτέλεση του προγράµµατος  της 
καταπολέµησης κουνουπιών έτους 2017 στην ΠΕ Κέρκυρας.  
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33. Την υπ΄αριθµ. πρωτ. Οικ.28825/11711/07-04-2017 ( Α∆Α:7ΥΒΑ7ΛΕ-Κ9Π)  απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης µε  α/α 726 και  α/α  βεβ 627. 

34. Την αριθµ. 236-13/11-04-2017 [Α∆Α :7ΖΜΑ7ΛΕ-1ΘΒ] απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής της ΠΙΝ, περί έγκρισης διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού µε  
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιµής ( χαµηλότερη τιµή) σε ευρώ, για την  ανάθεση υλοποίησης 
του έργου : «Καταπολέµηση Κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας για 
το έτος  2017». 

35. Την αριθµ. 11-1/12-01-2017 [Α∆Α : ΩΚΖΑ7ΛΕ-ΥΩ8] απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής της ΠΙΝ, περί έγκρισης πρακτικού συγκρότησης Επιτροπών για το έτος 
2017 στην ΠΕ Κέρκυρας, µε την οποία συστήθηκαν : η Επιτροπή Αξιολόγησης των 
διαγωνισµών και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις προµήθειες – υπηρεσίες για 
το έτος 2017 και η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου 
«Καταπολέµηση κουνουπιών» για το έτος 2017. 

36. Την ανάγκη εξασφάλισης της δηµόσιας υγείας µε τη διενέργεια του        Προγράµµατος 
καταπολέµησης των κουνουπιών (καταπολέµηση της πρώτης  γενιάς των εντόµων στο 
στάδιο προνυµφών και στις εστίες ανάπτυξής τους).       

 

 

 

1.4 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού 
 
    Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η ΔΕΥΤΕΡΑ 15-05-2017 

και ώρα 23:59. 

Οι φάκελοι των προσφορών που περιέχουν τα απαραίτητα έγγραφα σε φυσική μορφή πρέπει να 

υποβάλλονται το αργότερο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους. 

Η διαδικασία αποσφράγισης θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την   19 / 05  /2017, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ &  ώρα 

10:00 πμ. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να καταρτίζουν τις προσφορές τους από τη δημοσίευση  της διακήρυξης  στο 

ΕΣΗΔΗΣ ως «προσχέδιο»,  ενώ δικαίωμα οριστικής υποβολής έχουν από τη 26/04/2017 ώρα 00:01. 

 

 
 
 
 
1.5 ∆ηµοσιότητα 
 
Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

• Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

• Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: 40911 

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

Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. 

• Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, 

σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016. 

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

της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
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http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και  καταχωρήθηκε  στο  Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

• Η Διακήρυξη καταχωρείται στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 

διεύθυνση (URL): www.pin.gov.gr στην διαδρομή : Προκηρύξεις- Διαγωνισμοί. 

Β. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο . 

 

 

 

1.6 Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης 
 
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

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

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

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

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

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

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

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

ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους 

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

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

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

έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

 

 
22..  ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟΙΙ  ΚΚΑΑΙΙ  ΕΕΙΙ∆∆ΙΙΚΚΟΟΙΙ  ΟΟΡΡΟΟΙΙ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ  
 

 
2.1 Γενικές Πληροφορίες 
 

 
2.1.1 Παραρτήµατα  παρούσας  διακήρυξης  
Ο  διαγωνισμός  θα γίνει  σύμφωνα με τα προβλεπόμενα  στη  παρούσα Παραρτήματα Α΄, Β΄,Γ΄,Δ΄,Ε΄, 

και  ΣΤ΄ που  επισυνάπτονται στην παρούσα  και αποτελούν αναπόσπαστο  μέρος  αυτής: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ – ΖΩΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄  –  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  ΣΤΟ  ΕΣΗΔΗΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ΄ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ε΄ – ΤΕΥΔ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΣΤ΄- ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

Συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με 

τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 

 

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

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

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της 
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Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. Η  Αναθέτουσα  Αρχή  δεν θα  

απαντήσει  σε  ερωτήματα  που θα  έχουν  υποβληθεί  με τρόπο  από τον  ως  άνω  

προδιαγεγραμμένο. Κανένας  υποψήφιος  δεν  μπορεί, σε  οποιασδήποτε  περίπτωση  να  επικαλεσθεί  

προφορικές  απαντήσεις εκ μέρους  της  Αναθέτουσας  Αρχής σχετικά  με  τους όρους  της  

διακήρυξης. 

 

 

 
2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο πέντε (5) 

ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο 

δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από 

εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά 

διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το 

ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα 

παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα 

συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

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

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

πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

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

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

ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

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

των αλλαγών. 

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

προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

 

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

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

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

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 

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

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

κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η 

μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., 

είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 

53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται 

στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 

αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 

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

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

επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 

του Κώδικα περί Δικηγόρων. 



[13] 
 

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

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

 

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

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

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

επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν 

συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά 

τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

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

εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

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

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

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

οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται 

όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα 

και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και 

ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης 

από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) 

ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην 

περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

Στο Παράρτημα Δ΄ παρατίθενται Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών. 

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

διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

 

2.2 ∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 
 
2.2.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής 

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

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

σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

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

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

Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων. 

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

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 

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

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρων. 

 

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

από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που 

ανέρχεται στο ποσό των  967,74 € (2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης άνευ ΦΠΑ 24%). 

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

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

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

ισχύος της προσφοράς, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη 

της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος 

της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

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

εκτέλεσης. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά: 

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

προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 

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

αυτών, και 

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

διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3  

και  2.2.4, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν 

προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 

προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) 

ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

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

ακόλουθους λόγους: 

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

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

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

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 

στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 

195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα 

(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο 

του οικονομικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το 

ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 

13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 

αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 

όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 
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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). 

�  Πρόσωπα για τα οποία συντρέχουν οι άνω προϋποθέσεις περί μη καταδίκης: 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 

τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

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

(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του 

προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 

ii. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 

αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

iii. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των 

προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την 

εθνική νομοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 

προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του 

που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

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

προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

i. εάν τελεί υπό πτώχευση 

ii. εάν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης 

iii. εάν έχει υπαχθεί ειδικής εκκαθάρισης 

iv. εάν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο 

v. εάν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού 

vi. εάν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες. 

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

σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών 

του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 

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

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

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

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

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

οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις 

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

οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, 

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

δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

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

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

4412/2016. 

 

 

2.2.4 Καταλληλόλητα 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 με τη μέθοδο της προνυμφοκτονίας και ακμαιοκτονίας , να 

διαθέτουν το απαιτούμενο επιστημονικό προσωπικό, καθώς και το σχετικό τεχνικό εξοπλισμό για την 

Οργάνωση και υλοποίηση υπηρεσιών καταπολέμησης κουνουπιών. 

Ειδικότερα απαιτείται: 

• να διαθέτουν ισχύουσα άδεια παροχής υπηρεσιών καταπολέμησης τρωκτικών και εντόμων  

σε κατοικημένους χώρους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

• να 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. 

• να διαθέτουν τον αναγκαίο  εξοπλισµό και προσωπικό, όπως περιγράφονται στο  πεδίο 
Τεχνικές Προδιαγραφές (παράρτηµα Β΄). 

 

 

2.2.5 Κανόνες απόδειξης επιλογής 

2.2.5.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από 

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

2.2.4 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό 

συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
1
 (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα 

Παράρτημα Ε΄, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 

1599/1986. 

 

2.2.5.2 Αποδεικτικά μέσα 

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

όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.4, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά 

την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις 

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

Οι  οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 

στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά 

ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 

κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό 

φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η 

                                                 
1 Το ΤΕΥΔ1 καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α΄ της Απόφασης 158/2016 της 

ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 

(ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και 

(www.hsppa.gr ). 
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δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

  

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

προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά
2
: 

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

ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 

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

φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης 

του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 

του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο,  

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 

αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας (πχ φορολογική ενημερότητα από ΔΟΥ, 

ασφαλιστικές ενημερότητες από ΙΚΑ κλπ, βεβαιώσεις από Δικαστήρια κλπ). 

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

όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που 

αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 

2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, 

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

δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - 

μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 

φορέας. 

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

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

έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 

2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. 

 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την 

άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν: 

α) Ισχύουσα άδεια παροχής υπηρεσιών καταπολέμησης τρωκτικών και εντόμων σε κατοικημένους 

χώρους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

                                                 
2 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων 

συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν 

εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω 

ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να 

υφίσταται η υποχρέωση υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων. 

2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 

Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την 

προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, 

οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της 

χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.) 

3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα 

πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 

4250/2014. 

4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν 

από τους διαγωνιζόμενους. 
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β) Πιστοποιητικό από όπου να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένοι (όσον αφορά την καταλληλότητα 

για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας) 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]. 

Β.3. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 

φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης 

και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, 

συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 

διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι 

σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία 

κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής 

κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία 

του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

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

τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης 

που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος 

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

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

αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. 

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

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

κατάλογο. 

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

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

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

πιστοποιητικό. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 

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

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

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

 

2.3 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.3.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα για όλες τις 

περιγραφόμενες υπηρεσίες. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

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

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

τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και 

το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε 

μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.3.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 
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2.3.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 

που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (παράγραφος 1.5.), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση 

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

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

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 

ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να 

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

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

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

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

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

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

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

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα 

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

2.3.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: 

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη : «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 

περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα 

με την παρούσα   διακήρυξη. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η 

οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα 

της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του 

ν.4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω 

ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές 

διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης 

πληροφορίας. 

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

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

για την αξιολόγησή της. 

2.3.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την 

αντίστοιχη  ειδική  ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα 

σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψηφιακά και υποβάλλονται από τον 

προσφέροντα. 

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

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

Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ 

νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf] 

2.3.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο) φακέλους μέσω του 

Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 

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

υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν 

συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής 

αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

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

οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (και όχι την καταληκτική 

ημερομηνία) των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον 
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οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία 

της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα 

με τον ν. 4250/2014. 

Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα 

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

καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη 

μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά 

φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε 

αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

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

σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη 

προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό 

απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

 

 

2.3.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» 

περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις της κατά 

περίπτωσης κείμενης νομοθεσίας για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και συγκεκριμένα:  

- Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, 

επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf, όπως αναλυτικά 

περιγράφονται κατωτέρω: 

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.)
3
, όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του 

άρθρου 79 του ν. 4412/20164,. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο 

έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα 

Ε’), 

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

της παρούσας διακήρυξης. 

 

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

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

 

 

- Τεχνική Προσφορά  

Συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος (Πίνακας 

συμμόρφωσης). Στη συνέχεια το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf. το 

οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον προσφέροντα. Εφόσον οι τεχνικές 

προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του 

συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα ηλεκτρονικά αρχεία. 

Διευκρινίζεται ότι η Τεχνική προσφορά θα υπογράφεται ψηφιακά από τον ίδιο τον προμηθευτή (σε 

περίπτωση φυσικού προσώπου), ή το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου ή από τον Πρόεδρο 

του Συνεταιρισμού και σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας, είτε από όλα τα μέλη 

αυτής ή από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.  

Στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται επίσης 

ηλεκτρονικά τα κάτωθι: 

 

                                                 
3 Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016. Το ΤΕΥΔ ισχύει υποχρεωτικά (από 7-12-2016) για δημόσιες συμβάσεις κατά τα 

αναφερόμενα στην Κατευθυντήρια Οδηγία 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) www.eaadhsy.gr 
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α) Τεχνική έκθεση, ψηφιακά υπογεγραµµένη από  τον  προσφέροντα, που θα περιλαµβάνει 
τα κάτωθι: 

α.1. τεκµηρίωση της πληρότητας και αρτιότητας: i) της διαχείρισης του έργου, ii) της 
περιβαλλοντικής συµβατότητας, iii) της τεχνικής υποστήριξης (µέσα υλοποίησης) 
α.2. τεκµηρίωση της ικανότητας οικολογικής χαρτογράφησης 
α.3. µεθοδολογία προσέγγισης και υλοποίησης του έργου σε σχέση µε τους στόχους 
α.4. χρονοδιάγραµµα υλοποίησης 
α.5. διασφάλιση των στόχων του έργου 

β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως προβλέπεται 
από τις ισχύουσες διατάξεις, του υποψηφίου για την αποκλειστική χρήση εγκεκριµένων 
προνυµφοκτόνων σκευασµάτων για καταπολέµηση κουνουπιών, όπως αυτά παρουσιάζονται 
στη σχετική οδηγία του Υπουργείου Υγείας, ψηφιακά  υπογεγραµµένη από  τον  προσφέροντα. 

γ) Εγκρίσεις των σκευασµάτων  που θα χρησιµοποιηθούν σε  φωτοαντίγραφο. 

δ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως προβλέπεται 
από τις ισχύουσες διατάξεις, του υποψηφίου στην οποία θα αναγράφεται λεπτοµερής 
κατάσταση του υλικοτεχνικού εξοπλισµού που πρόκειται να χρησιµοποιήσει ο υποψήφιος, 
κατά την υλοποίηση του έργου 

ε) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως προβλέπεται 
από τις ισχύουσες διατάξεις, του υποψηφίου αναδόχου µε την οποία θα ορίζεται ο 
Επιστηµονικός Υπεύθυνος υλοποίησης του προγράµµατος 

στ) Βιογραφικό του Επιστηµονικού Υπευθύνου , ψηφιακά  υπογεγραµµένη από  τον  
προσφέροντα και να  επισυναφθεί το  σχετικό αρχείο µε την φυσική  υπογραφή  του  
Επιστηµονικού  υπευθύνου. 

ζ) Αντίγραφο/α  τίτλου/ων σπουδών  του Επιστηµονικού Υπευθύνου εκτός και αν προέρχεται 
από Πανεπιστηµιακό Ίδρυµα της αλλοδαπής όπου απαιτείται επικύρωση του αντιγράφου από 
οποιονδήποτε δικηγόρο, σύµφωνα µε το άρθρο 52 του Ν.∆. 3026/1954 «Κώδικας περί 
∆ικηγόρων» 

η) Βεβαιώσεις εµπειρίας  του Επιστηµονικού Υπευθύνου  σε  αντίγραφα. 

θ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως προβλέπεται 
από τις ισχύουσες διατάξεις, του Επιστηµονικού Υπευθύνου για την αποδοχή της θέσης από 
µέρους του, µε  φυσική  υπογραφή  του  επιστηµονικού υπευθύνου , η  οποία θα  επισυναφθεί. 

ι) Υπεύθυνη ∆ήλωση, της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως προβλέπεται 
από τις ισχύουσες διατάξεις, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει ότι θα παρέχει στους 
ψεκαστές µέσα προστασίας (φόρµες, µάσκες, γάντια κ.λ.π.), τα οποία θα χρησιµοποιούν κατά 
την ώρα εκτέλεσης των ψεκασµών, του  προσφέροντα ψηφιακά  υπογεγραµµένη. 

ια) Υπεύθυνη ∆ήλωση, της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως προβλέπεται 
από τις ισχύουσες διατάξεις, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει ότι θα τηρήσει τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρµογή των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης 
και θα υλοποιήσει όλες τις δράσεις που περιγράφονται στο παράρτηµα Β΄, του  προσφέροντα 
ψηφιακά  υπογεγραµµένη. 

ιβ) Υπεύθυνη ∆ήλωση, της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως προβλέπεται 
από τις ισχύουσες διατάξεις, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει τον αριθµό των οχηµάτων 
(απαιτούνται κατ’ ελάχιστον 2 οχήµατα µε εξοπλισµό), το είδος των ψεκαστικών 
µηχανηµάτων που διαθέτει και τον αριθµό των εργατών που θα χρησιµοποιήσει (οδηγούς, 
ψεκαστές µηχανηµάτων, ψεκαστές πλάτης), του  προσφέροντα ψηφιακά  υπογεγραµµένη. 

ιγ) Για τα ιδιόκτητα ψεκαστικά µηχανήµατα, απαιτείται φωτοαντίγραφο της άδειας 
κυκλοφορίας τους. 
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ιδ) Για τα µισθωµένα ψεκαστικά µηχανήµατα απαιτούνται ιδιωτικά συµφωνητικά µίσθωσης 
(µισθωτήρια), µέχρι τη λήξη του συµβατικού χρόνου και της παράτασης αυτού ( τουλάχιστον 
10 µηνών), θεωρηµένα για το γνήσιο της υπογραφής των ιδιοκτητών. Στα µισθωτήρια, εκτός 
της διάρκειας, θα αναφέρεται ο αριθµός κυκλοφορίας των επίγειων ψεκαστικών µηχανηµάτων 
και τα χαρακτηριστικά τους (µέγεθος βυτίου, χαρακτηριστικά ψεκαστικού συγκροτήµατος 
κ.τλ.) 

ιε) Τα παραπάνω ιδιωτικά συµφωνητικά µίσθωσης θα συνοδεύονται απαραίτητα, από 
επικυρωµένα φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας τους. 

 
Τα αναφερόμενα δεν αποκλείουν την παρουσίαση και οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων, που ο 

Υποψήφιος κρίνει σκόπιμο να συμπεριλάβει στην προσφορά του για τον σκοπό αυτό. 

 

Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει (με εντολή του υποψηφίου) σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή 

pdf (επονομαζόμενο και ως «εκτύπωση»Τεχνικής Προσφοράς Προμηθευτή), το οποίο υπογράφεται 

ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα στον ίδιο υπο-φάκελο. 

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

παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 

περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 

ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» 

της προσφοράς υποβάλλονται επί ποινή απορρίψεως από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή 

αρχείου τύπου pdf.  

Προσκομίζονται επίσης σε έντυπη μορφή από τους προσφέροντες επί ποινή απορρίψεως και εντός 

τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή στην Αναθέτουσα Αρχή, όσα 

δικαιολογητικά και στοιχεία δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα 

(προσφέροντα) και δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά 

αναφέρονται: π.χ. εγγυήσεις, πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή 

άλλους φορείς. Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται η προσκόμιση σε έντυπη μορφή των ΦΕΚ που έχουν 

υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά και στοιχεία σε έντυπη μορφή, 

κατατίθενται στο Τμήμα Γραμματείας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Περιφερειακής Ενότητας 

Κέρκυρας (Διεύθυνση: Σπ. Σαμάρα 13, 491 00 Κέρκυρα, 2ος όροφος, γραφείο: πρωτοκόλλου) σε 

σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Επιμέρους Έντυπα Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνικής 

Προσφοράς», με αναφορά στον τίτλο και τον Αριθμό πρωτοκόλλου του Διαγωνισμού και με την 

επισήμανση «Να ανοιχθεί από την αρμόδια Επιτροπή». Τα έντυπα δικαιολογητικά θα συνοδεύονται 

από έγγραφο του προσφέροντα στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά. 

 

Τα έντυπα δικαιολογητικά και στοιχεία θα κατατεθούν σε ένα αντίτυπο (και στον ίδιο σφραγισμένο 

φάκελο) . 

Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που υπογράφονται 

ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν σχετική βεβαίωση 

γνησίου υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.  

Επιπλέον, οι υπεύθυνες δηλώσεις απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, να φέρουν ημερομηνία 

ταυτόσημη με αυτή της ψηφιακής υπογραφής τους η οποία να είναι εντός των τελευταίων τριάντα 

(30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. 

 

2.3.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 

οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης 

όπως ορίζεται κατωτέρω. 
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Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα (όπου ως «μονάδα» λογίζεται το 

σύνολο των προκηρυσσόμενων υπηρεσιών και, ως εκ τούτου, ο υποψήφιος θα καταχωρήσει τη 

συνολική τιμή προσφοράς για  12 πλήρεις ψεκαστικούς κύκλους  άνευ ΦΠΑ). 

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

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

με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

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

επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

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

αυτόματα από το σύστημα. 

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

αναπροσαρμόζονται. 

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

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

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

προϋπολογισμό. 

Η καταβολή της συμβατικής αμοιβής θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του 

κάθε τμήματος του έργου, μετά από πιστοποιήσεις του εκτελεσθέντος έργου από την αρμόδια 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής των Υπηρεσιών, της Π.Ε. Κέρκυρας. 

Ο έλεγχος και η πιστοποίηση των εργασιών θα πραγματοποιείται με επιτόπιους ελέγχους ή/και μέσω 

τηλεματικής βάσει των οποίων η ανωτέρω Επιτροπή συντάσσει πρακτικό παρακολούθησης του έργου. 

Η πληρωμή στον προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά, μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική 

παραλαβή των εκτελούμενων εργασιών και την προσκόμιση όλων των νόμιμων παραστατικών, 

σύμφωνα με τους κανονισμούς και τα οριζόμενα από τους νόμους.  

Η πληρωμή θα γίνεται με την ολοκλήρωση κάθε τεσσάρων (4) κύκλων εργασιών, εφόσον ο ανάδοχος 

έχει εκπληρώσει όλες τις συμβατικές του υποχρεώσεις μέχρι τότε και έχει δοθεί η βεβαίωση καλής 

εκτέλεσης εργασιών από την Επιτροπή Παρακολούθησης - Παραλαβής του έργου. Μετά το πέρας 

όλων των προγραμματισμένων κύκλων εργασιών θα γίνει πλήρης εξόφληση του αναδόχου μετά την 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή αυτών από την ως άνω αναφερόμενη Επιτροπή. 

Σε περίπτωση που οι προσφέροντες ζητούν στην προσφορά τους διαφορετικό τρόπο πληρωμής, η 

προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

 

2.3.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 

τεσσάρων (4) μηνών (ή 120 ημερών) από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

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

αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 

2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω 

αρχική διάρκεια. 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

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

και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.3.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.3.2. (Χρόνος και 

τρόπος υποβολής προσφορών), 2.3.3. (Περιεχόμενο φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής 

προσφοράς),2.3.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής 

οικονομικώνπροσφορών) , 2.3.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση 

προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας
4
, 

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

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

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

διακήρυξης, 

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

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

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

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά 

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

Ο περιορισμός αυτός ισχύει και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς 

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

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

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

παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

σύμβασης. 

 

33..  ∆∆ΙΙΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙΑΑ  ∆∆ΙΙΑΑ∆∆ΙΙΚΚΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  --  ΑΑΞΞΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΩΩΝΝ  
 

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

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

Αναθέτουσας 

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

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

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

     την  19/05/2017 και ώρα 10:00 πμ 

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

     ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

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

ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

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

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

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

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

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

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

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

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

                                                 
4 Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16 
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στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

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

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

μέλη του οργάνου. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με 

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

προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών 

προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α 

και β στάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία. 

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

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

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

αποδεκτές 

κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν 

αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν 

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

παρούσας. 

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

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

προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του 

προσωρινού αναδόχου. 

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

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

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

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 

88 και 89 ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση ισοδύναμων προσφορών, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση 

μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. 

 Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών 

φορέων. 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση/αποφάσεις του αποφαινόμενου 

οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας. 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

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

πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 

(«προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από 

την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που 

περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων 

αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων 

καταλληλότητας  άσκησης  επαγγελματικής δραστηριότητας της  παραγράφου  2.2.4 αυτής. 

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

ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση 

από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν 

υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 
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Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής 

τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση. 

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

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

στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την 

κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί 

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

ημέρες. 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν. 

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

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

πλέον 

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

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

Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 

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

των παραπάνω δικαιολογητικών ή 

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

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

(κριτήρια καταλληλότητας  άσκησης  επαγγελματικής δραστηριότητας) της παρούσας. 

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

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

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

ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν 

καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. 

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

περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια σύμφωνα με 

την  παράγραφο  2.2.4 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την 

Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της 

αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη 

ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. 

Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να 

προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά 

ποσοστό στα εκατό και ως εξής: 

Ποσοστό 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 35% στην περίπτωση 

μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω 

ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο. 

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

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

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

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

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

ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος. 

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

εφόσον διενεργηθεί η κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον 

αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.3. 
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Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός 

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

Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

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

τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

 

3.4 Ενστάσεις 

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

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

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

από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

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

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

οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει 

αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα 

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

άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

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

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

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

της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή. 

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

λειτουργίας του Συστήματος “Επικοινωνία”. 

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

31/05/2017 διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016. 

 

 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

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

διαδικασίαανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά 

από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή 

παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του 

αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά 

της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η 

παράλειψη. 

 

 

44..  ΟΟΡΡΟΟΙΙ  ΕΕΚΚΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΑΑΣΣΗΗΣΣ  
4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

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

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

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

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει το περιεχόμενό της να είναι 

σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Δ΄ της παρούσας Διακήρυξης και τα 

οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 

όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, 

συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 
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Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση 

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

συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, 

εκτός ΦΠΑ.Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της 

σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του 

μέρους του τμήματος των υπηρεσιών που παραλήφθηκε οριστικά] μετά την οριστική ποσοτική και 

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

ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή 

των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

 

4.2 Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 

διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

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

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο 

της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

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

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

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

 

4.4 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία  

σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου 

 

4.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

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

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

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

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

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

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

διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

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

που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 

55..  ΕΕΙΙ∆∆ΙΙΚΚΟΟΙΙ  ΟΟΡΡΟΟΙΙ  ΕΕΚΚΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΑΑΣΣΗΗΣΣ  
 

5.1 Τρόπος πληρωμής 

5.1.1.Η πληρωμή στον προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά, μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική 

παραλαβή των εκτελούμενων εργασιών και την προσκόμιση όλων των νόμιμων παραστατικών, 

σύμφωνα με τους κανονισμούς και τα οριζόμενα από τους νόμους.  

Η πληρωμή θα γίνεται με την ολοκλήρωση κάθε τεσσάρων (4) κύκλων εργασιών, εφόσον ο ανάδοχος 

έχει εκπληρώσει όλες τις συμβατικές του υποχρεώσεις μέχρι τότε και έχει δοθεί η βεβαίωση καλής 
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εκτέλεσης εργασιών από την Επιτροπή Παρακολούθησης - Παραλαβής του έργου. Μετά το πέρας 

όλων των προγραμματισμένων κύκλων εργασιών θα γίνει πλήρης εξόφληση του αναδόχου μετά την 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή αυτών από την ως άνω αναφερόμενη Επιτροπή. 

Σε περίπτωση που οι προσφέροντες ζητούν στην προσφορά τους διαφορετικό τρόπο πληρωμής, η 

προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

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

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς 

και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

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

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

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

κρατήσεις: 

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

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

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

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

επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

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

εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού. 

 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 

έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις 

συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που 

είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική 

προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη 

περιγραφή 

των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η 

οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την 

ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε 

τριάντα(30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για 

παροχή εξηγήσεων, ως κύρωση, η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός 

από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 

σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του 

ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της 

συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της 

συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 

επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται 

με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω 

τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες 

παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 
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Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον 

ανάδοχο έκπτωτο. 

 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης 

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

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

παραδοτέων– Αντικατάσταση), να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον 

της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα που εκτελεί-διοικεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική 

προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί 

της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

 

 
6. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης 

 Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από τη 

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Κέρκυρας  και όπως  αναλυτικά 

αναφέρεται στο  παράρτημα Β της  παρούσας, η οποία  θα εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή της 

Περιφέρειας  Ιονίων Νήσων  για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των 

όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των 

επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε 

τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του 

άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 

 

 

6.2 Διάρκεια σύμβασης 

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την ημέρα της υπογραφής της και μέχρι  την  

ολοκλήρωσή  της  για  χρονικό  διάστημα   7  μηνών  και  θα  περιλαμβάνει   12  πλήρεις  κύκλους 

εφαρμογής. 

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

της αναθέτουσας αρχής μέχρι και 3 μήνες. 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. 

Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν 

λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα 

παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από 

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

παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 

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

 

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 
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Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 

έχει συγκροτηθεί  με  την  αριθμ. 11-01/12-01-2017 (ΑΔΑ: ΩΚΖΑ7ΛΕ-ΥΩ8)  απόφαση  της  Οικονομικής  

Επιτροπής. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και 

ο ανάδοχος. 

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

ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής 

παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και 

γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές 

ανάγκες. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση 

του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων 

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

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

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

παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με 

τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

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

του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα 

μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για 

την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

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

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

άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την 

ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

 

6.4 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και 

παραδοτέων με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα 

με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η 

αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που 

ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της 

σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 

και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

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

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

υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 
                                                        

                                                      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄__________________________________ 
ΖΩΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ     στην    ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

 
Α. ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ - ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ - ΠΑΡΕΛΙΩΝ 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
∆ηµοτική Ενότητα Κερκυραίων 
ΑΛΕΠΟΥ: ποτάµι, Κάµπος, Τρίκλινο 
ΕΥΡΩΠΟΥΛΟΙ: Άγιος Ιωάννης, Προβατά προς Τρίκλινο. 
ΚΑΝΑΛΙΑ: Λατσέϊκα, Καµπανιόλου  
Επίσης στις περιοχές: νησί Γκερέκου και στο στάδιο στο Κοντόκαλι, µαρίνα Γουβιών, στις 
Αλυκές Ποταµού και παρόχθια του ποταµού στον ποταµό, στην Λίµνη Χαλικιόπουλου, στο 
Κανόνι, εντός του Μον Ρεπό. 

∆ηµοτική Ενότητα Αχιλλείων 
ΑΓΙΟΙ ∆ΕΚΑ: στα φρεάτια αποχέτευσης όµβριων µέσα στο χωριό και Κοκόλη, Ψειρολία, 
διασταύρωση Μπενιτσών, πηγή Κοντού. 
ΑΓΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ: Φοντάναµ στους κάδους στο εικόνισµα, Κάτω Γειτονιά, Τζώρα και 
Μαµαλάτικα. 
ΑΝΩ ΓΑΡΟΥΝΑ: Λουµιπάνα, Βαρκά και στα φρεάτια οµβρίων µέσα στο χωριό. 
ΒΑΡΥΠΑΤΑ∆ΕΣ: Στα φρεάτια αποχέτευσης οµβρίων κατά µήκος του κεντρικού, Ροϊδι, έξω 
από το τέννις. 
ΒΙΡΟΣ: κεντρική τάφρος Καστανιάς, κεντρική τάφρος Βιρού, λίµνη Χαλικιόπουλου, στο 
δίκτυο απορροής οµβρίων κατά µήκος των δρόµων καις το δηµοτικό σχολείο. 
ΓΑΣΤΟΥΡΙ: τάφρος Μεταµόδι, Παχάτικα, τράφος Φονιά, Πέραµα στην περιοχή της 
λιµνοθάλασσας, Λιβάδι, γέφυρα Κάϊζερ, περιοχή γύρω από το ξενοδοχείο Αίολος και απέναντι 
από το ξενοδοχείο Binzan. 
ΚΑΛΑΦΑΤΙΩΝΕΣ: κάτω από την παιδική χαρά, Μοναστηράκι, Φαγογιαννάτικα, Καντήλα, 
Μπουκατέρα, Τζάρη, Καρτάνου, Γράβα, Κάτω Κοθονίκι, Κούραµος, Παλιόστανη και Καµάρι. 
ΚΑΜΑΡΑ: ο τράφος από Παναουλάτικα προς Α.Αποστόλους, τράφους προς Καρδαµάτικα, 
τράφος προς το Αλεποχώρι και στα φρεάτια οµβρίων. 
ΚΑΤΩ ΓΑΡΟΥΝΑ: το έλος από Κεντάνους µέχρι Παναγιά, η τάφρος Αγίου Γορδίου και 
περιοχές γύρω από τον οικισµό Κάτω Γαρούνα µε λιµνάζοντα ύδατα. 
ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΟΙ ΜΕΣΗΣ: στα φρεάτια απορροής οµβρίων κατά µήκος του κεντρικού δρόµου, 
σε περιοχή γύρο από το Γυµνάσιο-Λύκειο, Μαντούκι, κεντρική πλατεία, Ριγανάτικα, Άγιος 
Ιωάννης. 
ΚΟΥΡΑΜΑ∆ΕΣ: στα φρεάτια απορροής οµβρίων κατά µήκος του κεντρικού δρόµου, Σκαλίτη, 
κάτω από το Κοινοτικό γραφείο, Πηγάδια. 
ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΕΣ: Βρυώνη, Χρυσίδα, Μηλιά στην έξοδο του βιολογικού σταθµού, πέριξ των 
κάδων απορριµµάτων και πέριξ των αντλιοστασίων των λυµάτων. 
ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ: Ποταµάκι, στα φρεάτια απορροής οµβρίων κατά µήκος των δρόµων. 
ΣΤΑΥΡΟΣ: στους οικισµούς Κοµιανάτικα, ∆αφνάτα, Λουκάτα, Χαλδιάτα, Μακράτα και 
Κορνάτα. 

∆ηµοτική Ενότητα Παρελίων 
Ποτάµι Ερµόνων, Λιβάδι Ρόπα. 
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Β. ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΘΙΝΑΛΙΩΝ - ΦΑΙΑΚΩΝ - ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
∆ηµοτική Ενότητα Θιναλίων  
Λίµνη Αντινιώτη, όλη η παρόχθια περιοχή της λίµνης, Κουνουφέδι, Καλαµάκι, Τσελίνα ή 
Παλαιολίµνη, Αλµυρός και κατά µήκος της παραλιακής οδού στη θέση Αχαράβη.  
Στην περιοχή της Παλαιάς Περίθειας. 
 
∆ηµοτική Ενότητα Φαιάκων 
Στην Τοπική Κοινότητα Σωκρακίου: στο ποτάµι που υπάρχει ανάµεσα από τα χωριά 
Σωκρακίου – Ζυγού. 
Στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Μάρκου: Στο γήπεδο εντός Νέου Οικισµού Αγίου Μάρκου, στη 
θέση Πυργί στο πρώην ξενοδοχείο ‘Μπογδάνου’, στη θέση ‘Πόρτο’ στο λιµανάκι και κατά 
µήκος όλου του µικρού ποταµού που καταλήγει εκεί. 
Στην Τοπική Κοινότητα Σπατύλα: Στις θέσεις: Μύλος, Πρίνος, Αµυγδαλιά, Λάκοι, Γεφύρι του 
Τζίλιου, Μπαλάλα. 
Στην Τοπική Κοινότητα Ζυγού: στο ποτάµι δίπλα στο νεκροταφείο Ζυγού, διάφορα σηµεία του 
χωριού κοντά στα πλυντήρια του κ. Βασιλάκη. 

∆ηµοτική Ενότητα Κασσωπαίων 
Κατά µήκος της επαρχιακής οδού Κέρκυρας Κασσιώπης στη θέση Κασσιώπη. 
 
 
Γ. ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΣΠΕΡΙΩΝ – ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ - ΑΓΙΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
∆ηµοτική Ενότητα Εσπερίων 
Τοπική Ενότητα Σιδαρίου: στον τσιµεντοαύλακα πίσω από το πρώην δηµοτικό σχολείο, στον 
τσιµεντοαύλακα του επαρχιακού δρόµου Σιδαρίου Περουλάδων, στο ρέµα Λοξίδα, στην 
παράκτια ζώνη του ποταµού Τυφλού, στα φρεάτια του πάρκινγκ. 
∆ηµοτική Κοινότητα Αυλιωτών: στο κέντρο του χωριού από ‘Φαρλή’ έως και ‘Βιβλιοπωλείο’, 
στην περιοχή του Αγ. Στεφάνου: από εστιατόριο ‘SUN SET’ µέχρι την εκκλησία του Αγ. 
Στεφάνου και από την διασταύρωση ‘Ξενοδοχείο Σταυροδρόµι’ µέχρι τέλους του οικισµού Αγ. 
Στεφάνου προς Αρίλλα. Παράκτια ζώνη του ποταµιού του Αγ. Στεφάνου. 
∆ηµοτική κοινότητα Καρουσάδων: Περιοχή ‘Αγνός’ στο ποτάµι, ‘Άγιος Ιωάννης’ στο ποτάµι 
‘Τυφλός’ (αφορά και το Σιδάρι), εντός του κυρίου οικισµού και στα φρεάτια οµβρίων υδάτων. 
∆ηµοτική Κοινότητα Μαγουλάδων: Στις περιοχές: Αρίλλα στο ποτάµι και στους υπονόµους 
στη θέση ‘Αρµουράδων, στους υπονόµους στην πλατεία Μαγουλάδων, στα χαντάκια δίπλα από 
το ελαιουργείο Πορτ Σαίντ, στους Γουσάδες από το βενζινάδικο και κατά µήκος του κεντρικού 
δρόµου. 
 ∆ηµοτική Κοινότητα Αντιπερνών: Στον κεντρικό δρόµους και στο χώρο πίσω του Τέµπου. 
 ∆ηµοτική Κοινότητα Αγραφών: στα γεφύρια ‘Μπεζονίου’, ‘Ροπίλα’, ‘Λουφάκι’, στο αυλάκι 
του δρόµου από ‘Περικλάδι’ µέχρι ‘Σουπάτα’, στους χώρους που είναι οι κάδοι απορριµµάτων 
και στα 3 σηµεία που καταλήγουν λύµατα από αποχετεύσεις ‘Κάνουλες’, ‘Μπάκλη’, ‘Πονή’. 
∆ηµοτική Κοινότητα Καβαλλουρίου: στα αυλάκια του κεντρικού δρόµου, όπου χύνονται οι 
αποχετεύσεις, καθώς καις το χώρο της δεξαµενής στ θέση Πηγαδούλια. 

∆ηµοτική Ενότητα Παλαιοκαστριτών 
Τοπική Ενότητα Λιαπάδων, Τοπική Ενότητα ∆ουκάδων, Τοπική Ενότητα Γαρδελάδων και 
Λιβάδι Ρόπα. 

∆ηµοτική Ενότητα Αγίου Γεωργίου 
• Τοπική Κοινότητα Αγίου Αθανασίου: στις ακόλουθες θέσεις 
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1. Στα χαντάκια που βρίσκονται στο ∆ηµοτικό δρόµο, από Πανωχώρι µέχρι Κάτω 
πηγάδι. 

2. Στα χαντάκια που βρίσκονται από διασταύρωση για το Κατωχώρι, µέχρι την βρύση 
Κατσαµά. 

3. Στο ρέµα που βρίσκεται πίσω από την πηγή στο Κάτω πηγάδι. 
4. Στο φρεάτιο που φεύγει από την πηγή και φτάνει από το Γραφείο της Κοινότητας 

(στο συγκεκριµένο φρεάτιο όλα τα όµβρια ύδατα από το Πανωχώρι). 
• Τοπική Κοινότητα Αγρού:  

1. Θέση «ΚΟΥΤΣΟΜΥΤΗ¨ πίσω από το ∆ηµαρχείο. 
2. Θέση «ΚΑΜΠΟΣ» στην κατάληξη του αποχετευτικού 
3. Στη βρύση (Ηρώο) 
4. Στους Ασπιωτάδες από Εκκλησία µέχρι πλατεία Ασπιωτάδων. 

 
• Τοπική Κοινότητα Αρκαδάδων: 

1. Στα δύο ελαιουργεία 
2. Στη θέση «Βουλιαγµάνη» 
3. Στις εισόδους-εξόδους των υπονόµων και στους κάδους απορριµµάτων. 

• Τοπική Κοινότητα ∆ροσάτου: 
1. Παρόχθια του ποταµού 
2. Στις εισόδους-εξόδους των υπονόµων 

• Τοπική Κοινότητα Καββαδάτων: 
1. Κατά µήκος του ποταµιού Καββαδάδων-Αρίλλα 
2. Στο ελαιουργείο Καββαδάδων 
3. Περιοχή «ΒΟΣΤΙΤΣΑ» 
4. Θέση «ΑΛΗ» -παραλία Αγίου Γεωργίου. 

• Τοπική Κοινότητα Καστελλάνων Γύρου: 
1.  Θέση «Χάντακα» 
2.  Θέση «Λίµνη» 
3.  Στις εισόδους –εξόδους των υπονόµων και τους κάδους απορριµµάτων  

 
∆. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΙΜΑΙΩΝ - ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ - ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
∆ηµοτική Κοινότητα Νεοχωρίου 
Στους Οικισµούς: Κρητικά, Παλαιοχώρι - Μπαστάτικα, Νεοχώρι, ∆ραγωτινά και Σπαρτερά 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην συγκεκριµένη ∆ηµοτική κοινότητα όπου λόγω της 
έλλειψης αποχετευτικού συστήµατος και αγωγών συλλογής των βρόχινων υδάτων, διαθέτει σε 
όλη την έκτασή της, τάφρους και ακάλυπτα χαντάκια τα οποία αποτελούν εστίες µόλυνσης 
καθότι αυτά δεν χρησιµοποιούνται µόνο για την απορροή των βρόχινων υδάτων, αλλά 
ταυτόχρονα γίνονται και αποδέκτες σκουπιδιών και οικιακών κα άλλων λυµάτων, σύµφωνα µε 
έγγραφο της κοινότητας προς την Υπηρεσία µας.  
 
Παρόχθια των: Ποτάµι Λευκίµµης, λίµνη Κορρισίων, ποτάµι Μεσογγής.  
 
 
Ε. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
---------------------------------------------------------------------------- 
∆ηµοτική Ενότητα Οθωνών  

• Στις θέσεις: Άµµος, Χωµατερή, Χωριό, ∆άφνη, Αργυράτικα, Μαστοράτικα και 
Τζιτσιάτικα. 
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∆ηµοτική Ενότητα Ερείκουσας 
• Στις θέσεις: Ντούρη, Παλιοκάλυβα, ∆έντρα, Γκριτσιάνικα, Φύκι και Χωµατερή. 

∆ηµοτική Ενότητα Μαθρακίου 
• Στις θέσεις: Λιµάνι, Γεάτικα, Πάνω Πάντα, Κάτω Πάντα, Κατσουράτικα και 

Χωµατερή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 
Ι.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 

Η ΠΕ Κέρκυρας δίνοντας ιδιαίτερη σηµασία στην αντιµετώπιση των κουνουπιών, αφού ως  
νησιωτική περιοχή βασίζει σε µεγάλο βαθµό την οικονοµική της ανάπτυξη στον τουρισµό και 
στους επισκέπτες στο νησί, κυρίως κατά την διάρκεια του θέρους και προκειµένου για την 
προστασία από την προσβολή που προκαλεί στην υγεία του πληθυσµού, κατόπιν και της 
σχετικής εγκυκλίου (Υ1/Γ.Π.οικ.117443/11-12-2012) του Υπουργείου Υγείας «Προγράµµατα 
Καταπολέµησης των Κουνουπιών, σχετική ενηµέρωση και προφύλαξη του κοινού», εκπονεί 
πρόγραµµα καταπολέµησης αυτών, µε στόχο την περιστολή του παράγοντα όχλησης και την 
προφύλαξη από τον κίνδυνο ασθενειών. 
 
Το πρόγραµµα αφορά στις εργασίες για την καταπολέµηση  όλων των ειδών των κουνουπιών 
και ιδιαίτερα του κουνουπιού AEDES (aegypti & albopictus), το οποίο είναι το νέο είδος 
κουνουπιού που εγκαταστάθηκε εδώ και µερικά χρόνια στην Περιφέρειά µας.  
 
To έργο περιλαµβάνει την παρακολούθηση της εξέλιξης του πληθυσµού των ατελών σταδίων 
του εντόµου και κυρίως του προνυµφικού σταδίου, την τοποθέτηση παγίδων σύλληψης 
ακµαίων κουνουπιών στο σύνολο της περιοχής υλοποίησης του έργου, την εφαρµογή 
ψεκασµών, προνυµφοκτονίας από εδάφους καθώς και την καταγραφή και ψηφιακή απεικόνιση 
των ψεκασθεισών περιοχών. 

 

Για την εκτέλεση του προγράµµατος θα απαιτηθούν: 

Λεπτοµερής χαρτογράφηση. Η χαρτογράφηση θα γίνει σε όλες τις αναφερόµενες στο 
Παράρτηµα Α’ ζώνες Εφαρµογής της ΠΕ Κέρκυρας.   
Λεπτοµερής οικολογική χαρτογράφηση φυσικού συστήµατος, που θα περιλαµβάνει λεπτοµερή 
φυτοκοινωνιολογική χαρτογράφηση-αποτύπωση εστιών.  
Καθορισµός και σήµανση δειγµατοληπτικών σταθµών και δηµιουργία επιχειρησιακών χαρτών. 

 
Να σηµειωθεί ότι θα πρέπει να γίνει ψεκασµός στους αγωγούς όµβριων υδάτων, στις σχάρες 
του αποχετευτικού δικτύου καθώς και στις απολήξεις αποχετευτικών συστηµάτων καθώς και 
στους αύλακες και σε όλες τις περιοχές όπου παρουσιάζονται λιµνάζοντα ύδατα (ποτάµια, 
ρυάκια, κ.τ.λ.) σε όλα τα χωριά και τους οικισµούς, όπου κριθεί απαραίτητο, καθώς και σε 
λοιπές εστίες, κατόπιν υποδείξεων και µε τη συνεργασία των τοπικών αρχών και των αρµόδιων 
Υπηρεσιών. 
 
Θα υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης ή/και συµπλήρωσης των ζωνών εφαρµογής εκ µέρους 
της Αναθέτουσας Αρχής, µετά από την εξέταση των δεδοµένων της χαρτογράφησης, των 
δειγµατοληψιών  και τις υποδείξεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου, των αρµοδίων 
Υπηρεσιών και των Τοπικών Αρχών. 
 
 
   ΙΙ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
• Εντοπισµός και χαρτογράφηση εστιών προνυµφών  

 Με την έναρξη του έργου θα ολοκληρωθεί ο εντοπισµός, αξιολόγηση των εστιών 
αναπαραγωγής κουνουπιών στην περιοχή εφαρµογής του έργου. Οι εστίες θα αποτυπωθούν 
σε χαρτογραφικά υπόβαθρα, θα τοποθετηθούν οι δειγµατοληπτικοί σταθµοί, θα 
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κατασκευαστούν οι επιχειρησιακοί χάρτες. Στους επιχειρησιακούς χάρτες εκτός από τις 
επιµέρους εστίες σχεδιάζονται οι διάφοροι οδοί πρόσβασης, οι διαδροµές που θα πρέπει να 
ακολουθούνται καθηµερινά, καθώς και διάφορα άλλα τοπογραφικά στοιχεία. 

      Θα κατασκευαστούν οικολογικοί χάρτες για χρήση στην καταπολέµηση κουνουπιών στα 
φυσικά συστήµατα της παραλιακής ζώνης της περιοχής εφαρµογής του έργου.  

      Οι επιχειρησιακοί χάρτες θα πρέπει να είναι διαθέσιµοι στην Αναθέτουσα Αρχή δέκα ηµέρες 
από την ανάθεση του έργου, ενώ οι οικολογικοί χάρτες των φυσικών συστηµάτων εντός 
µηνός.  

• Παρακολούθηση - καταγραφή εµφάνισης και αφθονίας προνυµφών κουνουπιών  
Με βάση τη χαρτογράφηση, οικολογική χαρτογράφηση και τον εντοπισµό υδάτινων 
συλλογών, ο ανάδοχος θα εκτελεί δειγµατοληψίες σε όλες τις περιοχές εκτέλεσης του έργου 
µε εβδοµαδιαίες περιφορές. ∆ειγµατοληψίες θα εκτελούνται τόσο στο φυσικό, όσο και στο 
περιαστικό και αγροτικό σύστηµα της περιοχής εφαρµογής του προγράµµατος. Αποτέλεσµα 
των δειγµατοληψιών θα είναι η οριοθέτηση των εστιών αναπαραγωγής των κουνουπιών και 
η καταγραφή της παρουσιαζόµενης αφθονίας των προνυµφών. Με βάση τα παραπάνω, τα 
οποία θα καταγράφονται σε δελτία ελέγχου, θα καθορίζονται οι απαιτούµενοι ψεκασµοί.  

• Εκτέλεση ψεκασµών από εδάφους  
Ο εντοπισµός εστιών παραγωγής στο περιαστικό σύστηµα καθώς και οι εστίες του φυσικού 
συστήµατος θα καλύπτονται από συνεργεία επίγειου ψεκασµού µε τον κατάλληλο 
εξοπλισµό µε πλήρη ευθύνη του ανάδοχου. Οι ψεκασµοί θα πραγµατοποιούνται στο σύνολο 
των εστιών, στις οποίες εντοπίστηκαν προνύµφες κουνουπιών, σύµφωνα µε τα ηµερήσια 
δελτία ελέγχου. 

•  Έλεγχος αποτελεσµατικότητας ψεκασµών  
Ο έλεγχος αποτελεσµατικότητας ψεκασµών των εστιών, γίνεται από τα συνεργεία εντός 24 
ωρών από την εκτέλεσή τους. Σε περίπτωση ανεπιτυχούς ψεκαστικής εφαρµογής, ο 
ψεκασµός επαναλαµβάνεται άµεσα.  

• Αντιµετώπιση ζητηµάτων ∆ηµόσιας Υγείας  
      Το ενδεχόµενο εκδήλωσης κρουσµάτων νοσηµάτων, που µεταδίδονται από κουνούπια, 

δηµιουργεί την ανάγκη λήψης πρόσθετων µέτρων διασφάλισης της ∆ηµόσιας Υγείας. Ο 
ανάδοχος θα πρέπει να προτείνει µέτρα και να στοχεύσει τις ενέργειές του για την πρόληψη 
και αντιµετώπιση κινδύνων για τη ∆ηµόσια Υγεία.  

• Παρακολούθηση όχλησης τελείων εντόµων  
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παρακολουθεί τη διακύµανση του πληθυσµού των 
ακµαίων κουνουπιών στην περιοχή εφαρµογής του έργου. Η παρακολούθηση αυτή γίνεται 
µε δίκτυο δειγµατοληπτικών σταθµών µε ενδεδειγµένες µεθόδους ελέγχου. Τα δεδοµένα 
συλλογής καταγράφονται και κοινοποιούνται στην Αναθέτουσα Αρχή.  

• ∆ιάθεση σκευασµάτων για χρήση στους ψεκασµούς  
Τα σκευάσµατα θα είναι ήπια προνυµφοκτόνα σκευάσµατα εγκεκριµένα για χρήση στην 
καταπολέµηση κουνουπιών  

• Ό,τι άλλο απαιτηθεί για την καλύτερη εκτέλεση του έργου  
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προβεί σε όλες τις ενδεικνυόµενες επιπλέον ενέργειες 
που θα διασφαλίσουν το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσµα, όπως υποβολή προτάσεων για τον 
περιορισµό εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών και την ορθολογική διαχείριση των υδάτων 
στην περιοχή εφαρµογής του έργου, διενέργεια περιορισµένης κλίµακας ακµαιοκτονιών στο 
βαθµό που απαιτηθούν, διαφυλάσσοντας στο µέγιστο βαθµό την περιβαλλοντική 
συµβατότητα των εφαρµογών και την ασφάλεια ανθρώπων και οργανισµών µη στόχων.  

•   Υλοποίηση δράσεων δηµοσιοποίησης (Ενηµερώσεις κατοίκων, σχολικές παρουσιάσεις, 
δελτία τύπου κλπ). 
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ΙΙΙ. ΜΕΘΟ∆ΟΣ 
� Η µέθοδος που θα ακολουθηθεί είναι η προνυµφοκτονία.  ∆ηλαδή ο ψεκασµός των 
εστιών εκκόλαψης των κουνουπιών στο υδρόβιο στάδιο. Ο ανάδοχος υποχρεούται να 
πραγµατοποιήσει ψεκασµούς που θα γίνουν από την υπογραφή της παρούσας και για 7 µήνες. 
� Με βάση τη χαρτογράφηση θα γίνεται παρακολούθηση και καταγραφή εµφάνισης και 
αφθονίας των προνυµφών των κουνουπιών µε δειγµατοληψίες σε εβδοµαδιαία βάση.  Οι 
δειγµατοληψίες θα γίνονται τόσο µε τη µέθοδο Human Bait, όσο και µε την χρήση παγίδων 
διοξειδίων του άνθρακα (CO2). Από τις δειγµατοληψίες θα γίνεται ταυτοποίηση των 
προνυµφών σε επίπεδο γένους και σε επίπεδο είδους (εργαστηριακός έλεγχος).  
� Από τα αποτελέσµατα των εβδοµαδιαίων δειγµατοληψιών θα ορίζονται οι επιφάνειες 
προς ψεκασµό.  Η εφαρµογή θα γίνεται µε εγκεκριµένα σκευάσµατα από το αρµόδιο 
Υπουργείο και θα γίνεται µε κριτήρια βιοδοκιµών ανθεκτικότητας, σύµφωνα µε τις µεθόδους 
που προτείνονται από την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ.), περιβαλλοντικής 
συµβατότητας και αποτελεσµατικότητας.  Στο πλαίσιο του έργου θα υποβάλλονται στην 
αρµόδια επιτροπή µηνιαίες εκθέσεις που θα περιλαµβάνουν µετρήσεις πληθυσµών και τον 
τρόπο, µέσο και σκεύασµα εφαρµογής που χρησιµοποιήθηκε για την καταπολέµηση.   

 
ΙV.  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
•    Ο ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει το σύνολο του έργου, σύµφωνα µε 

τα προβλεπόµενα στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης, την ισχύουσα 
νοµοθεσία, τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής και των εντεταλµένων οργάνων της και 
τους κανόνες επιστήµης και τεχνικής, µε στόχο την βέλτιστη εφαρµογή του έργου, την 
επίτευξη του άριστου αποτελέσµατος, την προάσπιση της ∆ηµόσιας Υγείας, τη µείωση της 
όχλησης, µε τη µέγιστη δυνατή ασφάλεια και σεβασµό του περιβάλλοντος.  

•   Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να ξεκινήσει άµεσα το έργο µε την ανάθεση αυτού, 
κατόπιν υπογραφής της σχετικής σύµβασης.  

     Σε διάστηµα δέκα ηµερών από την υπογραφή αυτής, θα πρέπει να διαθέτει χαρτογραφικά 
υπόβαθρα της περιοχής εφαρµογής του έργου, να έχει εντοπίσει τις βασικές εστίες 
αναπαραγωγής κουνουπιών, να χωροθετήσει τους δειγµατοληπτικούς σταθµούς, να 
διαθέσει στο πεδίο τον απαραίτητο εξοπλισµό και το απαιτούµενο, κατάλληλα 
εκπαιδευµένο προσωπικό.  

•   Ο  ανάδοχος οφείλει πριν την έναρξη των ψεκασµών να γνωρίζει πολύ καλά τον τοµέα που 
θα ψεκάσει, για να κατευθύνει σωστά τα συνεργεία του, ώστε να µην γίνονται επικαλύψεις 
ψεκασµών και να µην αφήνονται αψέκαστες περιοχές. 

 • Ο ανάδοχος ή αντιπρόσωπός του είναι υποχρεωµένος να παρευρίσκεται τις ώρες ψεκασµού 
στις ψεκαζόµενες περιοχές και να συµµορφώνεται πρόθυµα στις υποδείξεις της Επιτροπής 
Παρακολούθησης-Παραλαβής του έργου. 

•    Επιστηµονικό Προσωπικό 
    Ο ανάδοχος για την εκτέλεση του έργου απαιτείται να διαθέτει έναν ειδικό επιστήµονα 

(γεωπόνο, χηµικό, φαρµακοποιό, υγιεινολόγο γιατρό, επόπτη δηµόσιας υγείας κ.λπ.), ως 
Επιστηµονικό Υπεύθυνο του έργου, µε αποδεδειγµένη εµπειρία (τουλάχιστον τριών ετών) 
σε ζητήµατα διαχείρισης και καταπολέµησης κουνουπιών.  

    Αντικατάσταση του Επιστηµονικού Υπευθύνου του έργου  µπορεί να γίνει µόνο µετά από 
σύµφωνη γνώµη της Αναθέτουσας Αρχής, από στέλεχος αντίστοιχων προσόντων και µε 
τους ίδιους όρους της παρούσας. 
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•  Ο ανάδοχος υποχρεούται να πραγµατοποιήσει ψεκασµούς που θα γίνουν από την υπογραφή 
της σύµβασης για χρονικό διάστηµα 7 µηνών και θα περιλαµβάνουν 12 πλήρεις 
ψεκαστικούς κύκλους. 

•   Κάθε εφαρµογή (κύκλος) θα περιλαµβάνει ψεκασµό από εδάφους, στις περιοχές  που 
αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτηµα Α’, κατόπιν οδηγιών των ∆/νσεων ∆ηµόσιας 
Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της ΠΕ Κέρκυρας και της Επιτροπής Παρακολούθησης-
Παραλαβής του έργου. 

•   Η εφαρµογή θα γίνεται από ειδικευµένο και έµπειρο συνεργείο µε την παρουσία και 
επίβλεψη της όλης εργασίας από τον Επιστηµονικό Υπεύθυνο του έργου και τον έλεγχο της 
∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Υγείας της  ΠΕ Κέρκυρας.  

•    Η εφαρµογή θα γίνεται µε τη µέθοδο που περιγράφεται στο πεδίο ΙΙΙ του παραρτήµατος Β΄. 

•   Οι εργασίες θα γίνουν µε βάση ειδικό πρόγραµµα εναλλαγής των εντοµοκτόνων, που θα 
καταρτιστεί από τον ανάδοχο σε συνεργασία µε τη ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής 
Μέριµνας, σύµφωνα µε το πρόγραµµα καταπολέµησης κουνουπιών του Υπουργείου 
Υγείας.  

•   Κατά την εφαρµογή των εντοµοκτόνων θα πρέπει  να λαµβάνεται σοβαρά υπόψη η χρήση 
για την οποία προορίζεται το νερό των εστιών, δεδοµένου ότι τα εντοµοκτόνα αυτά 
µπορούν να προκαλέσουν ρύπανση του περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις 
περιπτώσεις που το νερό χρησιµοποιείται για το πότισµα των ζώων και των φυτών καθώς 
και στις περιπτώσεις που ζουν σε αυτό ζώντες οργανισµοί.      

•   Απαγορεύεται ο ψεκασµός έξω από τις οριοθετηµένες περιοχές που έχουν υποδειχθεί. 
Επίσης, απαγορεύεται ο ψεκασµός άλλων καλλιεργειών και η απόρριψη ψεκαστικού υγρού 
ή κενών συσκευασιών σε κατοικηµένους χώρους ή σε χώρους που βρίσκονται ζώα, 
µέλισσες, πηγάδια, δεξαµενές νερού ή τρεχούµενα νερά. 

•   Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώνει εγγράφως µία (1) τουλάχιστον εβδοµάδα πριν το 
∆ήµο, ανά Τοπικό ∆ιαµέρισµα, στην περιοχή του οποίου θα διενεργείται η εντοµοκτονία, 
καθώς και τη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και τον Πρόεδρο του Λιµενικού Ταµείου (όταν 
πρόκειται να εφαρµοστεί εντοµοκτονία  σε περιοχή ευθύνης  του). 

•   Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώνει επίσης τους κατοίκους που βρίσκονται  κοντά στις 
περιοχές διενέργειας της εντοµοκτονίας. 

•   Λειτουργία ανοιχτής γραµµής επικοινωνίας για τους κατοίκους της περιοχής. Μέσω αυτής 
της γραµµής επικοινωνίας είναι δυνατή η καταγραφή των παραπόνων και των απόψεων των 
κατοίκων σχετικά µε το έργο. Στόχος αυτής της δράσης είναι ο έλεγχος των παρεµβάσεων 
και της αποτελεσµατικότητας του έργου. 

•    Η χαρτογράφηση θα είναι διαρκής και συµπληρωµατική, έτσι ώστε στο τέλος να υπάρχει 
πλήρης εικόνα. Θα υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης των ζωνών εφαρµογής εκ µέρους 
της Αναθέτουσας Αρχής, µετά από την εξέταση των δεδοµένων της χαρτογράφησης, των 
δειγµατοληψιών  και τις υποδείξεις των αρµοδίων Υπηρεσιών και των Τοπικών Αρχών. 

•    Ο  ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελεί δειγµατοληπτικούς ελέγχους. 
       Με βάση τη χαρτογράφηση, οικολογική χαρτογράφηση και τον εντοπισµό υδάτινων 

συλλογών, ο ανάδοχος θα εκτελεί δειγµατοληψίες σε όλες τις περιοχές εκτέλεσης του έργου 
µε εβδοµαδιαίες περιφορές. Ο δειγµατοληπτικός έλεγχος περιλαµβάνει τη συλλογή και 
καταµέτρηση ανά ψεκαστικό κύκλο καθώς και την τοποθέτηση παγίδων σύλληψης ακµαίων 
των κουνουπιών από περιοχές που θα υποδειχθούν. 

       Επίσης, θα πρέπει να διενεργεί δειγµατοληπτικό έλεγχο για τη διαπίστωση τυχόν 
υπολειµµάτων των βιοκτόνων που έχουν χρησιµοποιηθεί. 

•   Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το ανάλογο προσωπικό και τα κατάλληλα µέσα 
(µηχανοκίνητα ψεκαστικά, ψεκαστήρες, βυτία, ψεκαστικά µηχανήµατα µε κατάλληλα µπέκ 



[40] 
 

κλπ), και να λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα προφύλαξης από τα εντοµοκτόνα, των 
οικόσιτων και παραγωγικών ζώων, των υδρόβιων οργανισµών, των ανθρώπων, του 
περιβάλλοντος. 

•   Ο ανάδοχος του έργου οφείλει να διαθέσει όλο τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισµό που 
απαιτείται για την επιτυχή εκτέλεση του έργου.  

•   Ο υλικοτεχνικός εξοπλισµός που θα δηλωθεί θα πρέπει να βρίσκεται καθ΄ όλη τη διάρκεια 
της  σύµβασης στην περιοχή του έργου.  

•  Για την υλοποίηση του έργου απαιτούνται κατ’ ελάχιστο δύο (2) µηχανοκίνητα οχήµατα µε 
τον απαραίτητο για τους ψεκασµούς εξοπλισµό. 

•    Απαιτούνται, επίσης παγίδες σύλληψης ακµαίων κουνουπιών, όπως θα καθορισθούν από 
κοινού µε την Επιτροπή Παρακολούθησης. 

•   Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει εφεδρικά ψεκαστικά µηχανήµατα και ψεκαστήρες πλάτης, 
για τις περιπτώσεις βλαβών. 

•    Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προτείνει και να διαθέσει ό,τι επιπλέον απαιτείται ή θα 
απαιτηθεί για την καλή εκτέλεση του έργου και την επίτευξη των στόχων της διασφάλισης 
της ∆ηµόσιας Υγείας και τη µείωση της όχλησης.  

•   Οι υπεύθυνοι υπάλληλοι της Επιτροπής Παρακολούθησης-Παραλαβής του έργου ή/και οι 
υπάλληλοι των αρµόδιων Υπηρεσιών που παρακολουθούν το έργο, θα παρευρίσκονται στον 
τόπο παρασκευής του ψεκαστικού υγρού. Θα ελέγχουν την ορθή παρασκευή του 
ψεκαστικού υγρού, την κανονικότητα εφαρµογής των ψεκασµών, την ψεκαζόµενη έκταση 
καθώς και τα χρησιµοποιούµενα φάρµακα. Επιπλέον, θα καθορίζουν τις ώρες έναρξης, 
διακοπής και λήξης των ψεκασµών. 

•    Η  χρησιµοποίηση του ψεκαστικού υγρού πρέπει να γίνεται αµέσως µετά την παρασκευή 
του. Η ποσότητα του ψεκαστικού υγρού που θα παρασκευάζεται θα είναι τόση, ώστε να 
µην περισσεύει για την επόµενη ηµέρα.  

•   Ο  ανάδοχος ευθύνεται για τυχόν ατύχηµα που µπορεί να γίνει από οποιαδήποτε αιτία στο 
προσωπικό που χρησιµοποιεί και προς τρίτα πρόσωπα, καθώς επίσης στα µέσα ψεκασµού 
κατά την διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας. Για την αποφυγή ατυχηµάτων και ζηµιών ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παίρνει όλα τα κατάλληλα για κάθε περίπτωση µέτρα. 

 •  Οι αναγκαίες καθηµερινές ποσότητες φαρµάκων µεταφέρονται στις περιοχές που θα 
ψεκαστούν µε ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου. Επίσης, ο προσφέρων επιβαρύνεται και 
µε τις δαπάνες του απαιτούµενου νερού καθώς και µε αυτές της παρασκευής του 
ψεκαστικού υγρού. 

 •  Η  αµοιβή ασφάλισης και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη απαιτηθεί από τον ανάδοχο, βαρύνει 
αποκλειστικά αυτόν και ουδεµία σχέση ή εντολή συνδέει αυτόν µε την Περιφέρεια. 

 •  Ο ανάδοχος υποχρεούται να ψεκάσει µε την ίδια τιµή της προσφοράς του, όσες φορές 
παραστεί ανάγκη. Επίσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να ψεκάσει και νέα περιοχή, εντός της 
κάθε ψεκαζόµενης περιοχής και εκτός των προαναφερόµενων, σε περιπτώσεις που κρίνεται 
αναγκαίος ο εποχιακός ψεκασµός από την Επιτροπή Παρακολούθησης-Παραλαβής του 
έργου. 

•  Ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωµένος να επαναλάβει τον ψεκασµό σε έκταση όπου   
εφαρµόστηκε πληµµελώς.  

•   Τον ανάδοχο βαρύνουν δαπάνες σχετικές µε αποζηµιώσεις καταστροφών και δαπάνες 
σχετικές µε αποζηµιώσεις για κάθε θετική και αποθετική ζηµία, διαφυγόντα κέρδη και 
ατυχήµατα στο προσωπικό που θα απασχοληθεί ή βλάβες σε τρίτα πρόσωπα ή βλάβες στην 
πανίδα ή βλάβες σε πράγµατα. Ο ανάδοχος αναλαµβάνει την ευθύνη, αστική ή ποινική, για 
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όλα τα παραπάνω ακόµα κι αν συµβούν τυχαία, στο µέτρο που το έργο θα εκτελεστεί µε 
ευθύνη και επιµέλειά του. Για το σκοπό αυτό ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα 
απαραίτητα µέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού που θα απασχοληθεί και να εφαρµόζει 
όλες τις κείµενες νοµικές διατάξεις. 

•    Ο ανάδοχος υποχρεούται σε δράσεις δηµοσιοποίησης (Ενηµερώσεις κατοίκων, σχολικές 
παρουσιάσεις, δελτία τύπου κλπ). 

•   ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ:  
 - Ένα µήνα µετά την έναρξη του έργου, ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τους 

οικολογικούς χάρτες για χρήση στην καταπολέµηση κουνουπιών των φυσικών 
συστηµάτων εφαρµογής του έργου. 

- Θα υποβάλλονται στην Επιτροπή Παρακολούθησης-Παραλαβής του έργου εβδοµαδιαία 
προγράµµατα κίνησης των συνεργείων. Τα προγράµµατα θα κατατίθενται από την 
προηγούµενη Παρασκευή και θα κοινοποιούνται στις ∆ηµοτικές .Ενότητες, ώστε να είναι 
δυνατός ο συνεχής έλεγχος του έργου. Οι οριζόµενες προς ψεκασµό επιφάνειες, θα πρέπει 
να περιλαµβάνουν αναφορά της περιοχής, του οικοδοµικού τετραγώνου, της οδού ή κάθε 
άλλης δυνατής πληροφορίας που θα συγκεκριµενοποιεί επακριβώς τις θέσεις τους, έτσι 
ώστε να παρέχεται και πρακτικά η δυνατότητα ελέγχου (της σωστής διασποράς των 
σκευασµάτων στο περιβάλλον, της εφαρµογής των µέτρων ασφαλείας του προσωπικού-
µάσκες και γάντια- κ.λ.π.), από την πλευρά της Επιτροπής.  

- Θα υποβάλλονται ανά κύκλο εφαρµογής στην Επιτροπή Παρακολούθησης-Παραλαβής του 
έργου Εκθέσεις Προόδου εργασιών. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει Απολογισµό 
ή Έκθεση Προόδου όποτε η Αναθέτουσα Αρχή το απαιτήσει. Οι Εκθέσεις Προόδου θα 
πρέπει να περιλαµβάνουν απαραιτήτως τις ψεκαστικές εφαρµογές, την έκταση και τα 
χρησιµοποιούµενα σκευάσµατα.  

- Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποστέλλει στην Επιτροπή Παρακολούθησης-Παραλαβής  του 
έργου, σε ηλεκτρονική αλλά και έντυπη µορφή, ανά δεκαπενθήµερο αλλά και µετά την 
ολοκλήρωση του έργου, καταγραφή της πυκνότητας του πληθυσµού των προνυµφών από 
τα σηµεία συλλογής που θα του έχουν υποδειχθεί. 

    - Με την ολοκλήρωση του έργου ο ανάδοχος υποχρεούται όπως παραδώσει στην Επιτροπή 
Παρακολούθησης-Παραλαβής του έργου καταγραφή και ψηφιακή απεικόνιση των 
ψεκασθεισών περιοχών. 

- Μετά την ολοκλήρωση του έργου θα ακολουθήσει σύνταξη και υποβολή Τελικής Έκθεσης, 
µε συνολική αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του Προγράµµατος, προτάσεις για την 
αντιµετώπιση προβληµάτων που διαπιστώθηκαν κατά την χρονική περίοδο ισχύος της 
σύµβασης µε πλήρη αναφορά στον τρόπο επίλυσής τους καθώς και προληπτικές ενέργειες 
για την πρώιµη αντιµετώπισή του.  

- Ο ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση παρουσίασης των αποτελεσµάτων του συνολικού 
έργου σε περίπτωση που ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.  

 

V. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (απαραίτητα δικαιολογητικά του φακέλου Τεχνική 
Προσφορά) 

      Η Τεχνική προσφορά του υποψηφίου/ων αναδόχου/ων, πρέπει (επί ποινή αποκλεισµού) να 
περιλαµβάνει: 

     a) Τεχνική έκθεση που θα περιλαµβάνει τα κάτωθι: 
α.1. τεκµηρίωση της πληρότητας και αρτιότητας: i) της διαχείρισης του έργου, ii) της 
περιβαλλοντικής συµβατότητας, iii) της τεχνικής υποστήριξης (µέσα υλοποίησης) 
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α.2. τεκµηρίωση της ικανότητας οικολογικής χαρτογράφησης 
α.3. µεθοδολογία προσέγγισης και υλοποίησης του έργου σε σχέση µε τους στόχους 
α.4. χρονοδιάγραµµα υλοποίησης 
α.5. διασφάλιση των στόχων του έργου 

     β)  ∆ικαιολογητικά Τεχνικής Ικανότητας 
β.1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως 
προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, του υποψηφίου για την αποκλειστική χρήση 
εγκεκριµένων προνυµφοκτόνων σκευασµάτων για καταπολέµηση κουνουπιών, όπως αυτά 
παρουσιάζονται στη σχετική οδηγία του Υπουργείου Υγείας 

β.2. Εγκρίσεις των σκευασµάτων  που θα χρησιµοποιηθούν 

β.3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως 
προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, του υποψηφίου στην οποία θα αναγράφεται 
λεπτοµερής κατάσταση του υλικοτεχνικού εξοπλισµού που πρόκειται να χρησιµοποιήσει ο 
υποψήφιος, κατά την υλοποίηση του έργου 

β.4. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως 
προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, του υποψηφίου αναδόχου µε την οποία θα 
ορίζεται ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος υλοποίησης του προγράµµατος 

β.5. Βιογραφικό του Επιστηµονικού Υπευθύνου (υπογεγραµµένο από αυτόν) 

β.6. Αντίγραφο/α  τίτλου/ων σπουδών  του Επιστηµονικού Υπευθύνου εκτός και αν 
προέρχεται από Πανεπιστηµιακό Ίδρυµα της αλλοδαπής όπου απαιτείται επικύρωση του 
αντιγράφου από οποιονδήποτε δικηγόρο, σύµφωνα µε το άρθρο 52 του Ν.∆. 3026/1954 
«Κώδικας περί ∆ικηγόρων» 

β.7. Βεβαιώσεις εµπειρίας  του Επιστηµονικού Υπευθύνου 

β.8. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως 
προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, του Επιστηµονικού Υπευθύνου για την αποδοχή 
της θέσης από µέρους του 

β.9. Υπεύθυνη ∆ήλωση, της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως 
προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει ότι θα 
παρέχει στους ψεκαστές µέσα προστασίας (φόρµες, µάσκες, γάντια κ.λ.π.), τα οποία θα 
χρησιµοποιούν κατά την ώρα εκτέλεσης των ψεκασµών 

β.10. Υπεύθυνη ∆ήλωση, της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως 
προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει ότι θα 
τηρήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρµογή των τεχνικών προδιαγραφών 
της διακήρυξης και θα υλοποιήσει όλες τις δράσεις που περιγράφονται στο παράρτηµα Β΄  

β.11. Υπεύθυνη ∆ήλωση, της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως 
προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει τον αριθµό 
των οχηµάτων (απαιτούνται κατ’ ελάχιστον 2 οχήµατα µε εξοπλισµό), το είδος των 
ψεκαστικών µηχανηµάτων που διαθέτει και τον αριθµό των εργατών που θα 
χρησιµοποιήσει (οδηγούς, ψεκαστές µηχανηµάτων, ψεκαστές πλάτης)  

β.12. Για τα ιδιόκτητα ψεκαστικά µηχανήµατα, απαιτείται φωτοαντίγραφο της άδειας 
κυκλοφορίας τους. 

β.13. Για τα µισθωµένα ψεκαστικά µηχανήµατα απαιτούνται ιδιωτικά συµφωνητικά 
µίσθωσης (µισθωτήρια), διάρκειας τουλάχιστον 10 µηνών (από Μάρτιο 2014 έως και 
∆εκέµβριο 2014), θεωρηµένα για το γνήσιο της υπογραφής των ιδιοκτητών. Στα 
µισθωτήρια, εκτός της διάρκειας, θα αναφέρεται ο αριθµός κυκλοφορίας των επίγειων 
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ψεκαστικών µηχανηµάτων και τα χαρακτηριστικά τους (µέγεθος βυτίου, χαρακτηριστικά 
ψεκαστικού συγκροτήµατος κ.τλ.) 

β.14.  Τα παραπάνω ιδιωτικά συµφωνητικά µίσθωσης θα συνοδεύονται απαραίτητα, από 
επικυρωµένα φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας τους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄   

  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ  ΣΤΟ  ΕΣΗ∆ΗΣ  

 

Η κατωτέρω διαδικασία, διενεργείται με σκοπό την ολοκληρωμένη απάντηση στα κριτήρια 

αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς. 

 
Οδηγίες συµπλήρωσης του πινάκα 
Ο προσφέρων είναι υποχρεωμένος να συμπληρώσει τον παρακάτω πίνακα συμμόρφωσης, έχοντας 

την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των στοιχείων που δηλώνει. 

Ακολουθεί η περιγραφή των στηλών του πινάκα συμμόρφωσης. 

 

Στήλη ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 
Στη στήλη αυτή αναγράφεται ότι «Ο υποψήφιος προμηθευτής έλαβε γνώση των τεχνικών 

προδιαγραφών, όπως αυτές περιγράφονται λεπτομερώς στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β«ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της  παρούσας Διακήρυξης και δεσμεύεται ότι 

θα συμμορφώνεται πλήρως με όλους τους όρους αυτής».  

 

Στήλη ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
Στη στήλη ≪ ΑΠΑΙΤΗΣΗ≫ έχει συμπληρωθεί η λέξη ≪ ΝΑΙ≫, που σημαίνει ότι η αντίστοιχη 

προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον προσφέροντα. Οι συγκεκριμένες προδιαγραφές θεωρούνται 

ως απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη, με τους οποίους ο προσφέρων 

υποχρεούται να συμμορφωθεί. 

Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως μη αποδεκτές. 

 

Στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Στη στήλη ≪ ΑΠΑΝΤΗΣΗ≫ σημειώνεται η απάντηση του προσφέροντα που έχει τη μορφή ΝΑΙ /ΟΧΙ 

εάν η 

αντίστοιχη προδιαγραφή πληρείται ή όχι. 

Απαντώντας ≪ ΝΑΙ≫, ο υποψήφιος θα πρέπει να προβεί την προσθήκη παραπομπής. 

 

Στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
Στη στήλη αυτή αναγράφεται η παραπομπή  
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΓΕΝΙΚΑ  
 Ο υποψήφιος προμηθευτής 

έλαβε γνώση των τεχνικών 

προδιαγραφών, όπως αυτές 

περιγράφονται λεπτομερώς 

στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ  

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» και  

αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος της παρούσας 

Διακήρυξης και δεσμεύεται 

ότι θα συμμορφώνεται 

πλήρως με όλους τους 

όρους αυτής 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΝΑΙ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ 

 ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

Α) ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ   ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος) ……………………………. 

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα6)............................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα7) ......................................... 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ8. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 

παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ …………………………9 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) ........................10 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..................... Διακήρυξη/ Πρόσκληση/ 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ..................................................11 της/του (Αναθέτουσας Αρχής / 

Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: “(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α 

τμήμα/τα .........12 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/της 

(υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 

αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε 

....................ημέρες 13 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. 14. 

ή 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε 

να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. 

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

χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο 

επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο ... της 

Διακήρυξης/ Πρόσκλησης/ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά 

σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της15. 

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 εκδίδουμε16. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
 

6 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
7 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
8 Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης σε συγκεκριµένο χρηµατικό ποσό και δε µπορεί να 
υπερβαίνει το 2% της προεκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθµητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο 
ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014). 
9 ο.π. υποσ. 3. 
10 Συµπληρώνεται µε όλα τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 
11 Συνοπτική περιγραφή των προς προµήθεια αγαθών / υπηρεσιών, κλπ σύµφωνα µε το άρθρο 25 του πδ 118/2007. 
12 Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τµήµατος/τµηµάτων της ∆ιακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα έγγραφα της σύµβασης, συµπληρώνεται ο αύξων αριθµός του/ων τµήµατος/τµηµάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται 
προσφορά. 
13 Να οριστεί ο χρόνος σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
14 ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ηµέρες του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης (άρθρο 157 παρ. 1 περ. α, εδαφ. β' του ν. 4281/2014). 
15 Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014. 
16 Ο καθορισµός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσµοθετήθηκε µε την υπ'αριθ. 2028691/4534/ 
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Β) ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος/) ……………………………. 

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1)................................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................ 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 

παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ 

………………………………………………………..4 

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 με 

όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..5/ της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύµβασης)”, σύμφωνα με 

την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6 

........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 

αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ....…. 

ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης8) 

ή 

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε 

την 

Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. 

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 εκδίδουμε9. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
2 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
3 Ολογράφως και σε παρένθεση αριθµητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
4 Όπως υποσηµείωση 3. 
5 Εφόσον αφορά ανάθεση σε τµήµατα συµπληρώνεται ο α/α του/ων τµήµατος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική σύµβαση. 
6 Συνοπτική περιγραφή των προς προµήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύµφωνα µε το άρθρο 25 του πδ 118/2007. 
7 Να οριστεί ο χρόνος σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
8 Σύµφωνα µε το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι 
µεγαλύτερος από τον συµβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που µε βάση τη σύµβαση ο αγοραστής 
υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) µήνες ή µεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη. 
9 Ο καθορισµός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα 
θεσµοθετήθηκε µε την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µε την 
οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ε΄                        
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆) 

[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/αναθέτοντα φορέα
i
  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)/ 

αναθέτοντα φορέα (αφ) 

- Ονομασία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – Π.Ε  ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ :xxx 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΣΠ.ΣΑΜΑΡΑ  13 /ΚΕΡΚΥΡΑ / 49100 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

- Τηλέφωνο: 2661362146, 2661362259 

- Ηλ. ταχυδρομείο: christoforou@pin.gov.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.pin.gov.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 

CPV): [ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ  ΕΤΟΥΣ  2017 ΣΤHN ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH   EΝOTHTA KEΡKYΡAΣ» 

CPV: 90922000-6] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [17PROC006069763] 

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

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [-] 

 

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
ii
 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 

μικρή ή μεσαία επιχείρηση
iii
; 

[……] 

Νοµική µορφή του οικονοµικού φορέα (πχ 

ατοµική, ΑΕ, ΟΕ, ΕΠΕ κλπ)  

[……] 

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
iv
: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 
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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:  

 

 

 

 

 

 

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
v
; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους 

εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους 

οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν 

από κοινού στη διαδικασία σύναψης 

δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που 

είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς 

της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και 

τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές 

της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ  

1) [……] [……] 

2) [……] [……] 

Ονοµατεπώνυµα & ιδιότητες υπόχρεων 

για τη συνυπογραφή του ΤΕΥ∆ αναφορικά 

µε τους λόγους αποκλεισµού για τις 

καταδίκες: (πχ στις περιπτώσεις εταιρειών 

περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), οι 

διαχειριστές, στις περιπτώσεις Α.Ε. ο 

∆ιευθύνων Σύµβουλος καθώς και όλα τα 

µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κλπ) 

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

  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα 

κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο 

μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και 

κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V 

κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με 

τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από 

τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους 

εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 

υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, 

το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός 

φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται 

ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να 

αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της 

σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το 

ποσοστό της σύμβασης που θα 

αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή 

του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 

30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των 

πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις 

πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα 

με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
vii

 

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

5. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
viii

· 

6. δωροδοκία
ix,x

· 

7. απάτη
xi
· 

8. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
xii

· 

9. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας
xiii

· 

10. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
xiv

. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση εις βάρος του οικονομικού 

φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου
xv

 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): 

[……][……][……][……]
xvi

 

Εάν ναι, αναφέρετε
xvii

: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 

απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 

σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους 

λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ 

]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 

[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
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επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xviii

 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 

που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)
xix; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν
xx

: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης
xxi

, στην Ελλάδα και στη χώρα 

στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 

απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 

τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης που οφείλει 

συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, 

των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 

δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους ;
xxii

 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……]  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 
xxiii

 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση 

συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Απάντηση: 

[] Ναι [] Όχι Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους 

τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού 

και εργατικού δικαίου; 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την 

αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού 

του λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους 

οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα 

δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, 

λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 

εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων 

σχετικά με τη συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό 

αυτές αυτές τις περιστάσεις
 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

∆εν αφορά την παρούσα προκήρυξη 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα j ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασής
xxiv

; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 
2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

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: 

 

3) 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη.  

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: 

[…................................…] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1) Κατά τη διάρκεια της περιόδου 

αναφοράς
xxv

, ο οικονομικός φορέας έχει 

προβεί στις ακόλουθες υπηρεσίες του 

είδους που έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και 

τους παραλήπτες δημόσιους ή 

ιδιωτικούς
xxvi

: 

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
xxvii

, 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) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που 

θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για 

προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει να 

ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο 

σκοπό: 

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 

διενέργεια ελέγχων
xxviii

 όσον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 

ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 

μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός 

διαθέτει καθώς και τα μέτρα που 

λαμβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας; 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

5) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται 

από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών  

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

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

 

 

 

 

β) [……………………] 

6) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να [……] 
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εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

7) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 

αριθμός των διευθυντικών στελεχών του 

κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) 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: 

[....……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα 

διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από 

την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης. 

 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς 

που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές 

ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 

μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά 

το σύστημα διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς 

που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 

μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά 

τα συστήματα ή πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Δεν   αφορά  την  παρούσα  προκήρυξη 

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 είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών 

εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 

δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 

μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν. 

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 ΠΕ Κέρκυρας της 

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των 

πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο 

μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους 

σκοπούς του αριθ. οικ30155/12186/12-04-2017 Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού µε 

αντικείµενο την ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ για 

το έτος 2017, CPV: 90922000-6.. [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: 

[(Υπηρεσιες καταπολέμησης επιβλαβών εντόμων, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό 

τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    

 

Το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) υπογράφεται από το φυσικό/- ά 

πρόσωπο/ α, τα οποία είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός 

οικονοµικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, 

σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον οικονοµικό φορέα, 

συµπεριλαµβανοµένων των διατάξεων περί προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. 

(Πρβλ. Κανονισµό (ΕΕ) 2017/6 & Κατευθυντήρια Οδηγία 15 Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.). Σε περίπτωση που 

περισσότερα πρόσωπα, σύµφωνα µε τα παραπάνω έχουν υποχρέωση υπογραφής του ΤΕΥ∆, 

ΣΥΝ-υπογράφουν στο Μέρος VI Τελικές δηλώσεις του ίδιου (και όχι διαφορετικού για κάθε 

υπογράφοντα) ΤΕΥ∆.  

Ειδικότερα για το ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ (λόγοι αποκλεισµού αναφορικά µε τις καταδίκες):  

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 

(Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

 ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα 

τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄΄ 
ΣΧΕ∆ΙΟ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

         
       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
  ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
      ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
         ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 
 
 
 
Στην Κέρκυρα σήµερα την………………, ηµέρα ……………. και στο κατάστηµα της 
Περιφέρειας  Ιονίων Νήσων, Σπ. Σαµάρα 13, Τ.Κ. 491.00,  οι υπογραφόµενοι : 
 
 1) Η  κ. Νικολέττα Πανδή, Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, 
ενεργώντας ως νόµιµος εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων µε ΑΦΜ: 997913715 ∆.Ο.Υ.  Κέρκυρας, έχοντας υπόψη την υπ’ 
αριθµ……………………………(A∆Α :………………) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
Ιονίων Νήσων, που εγκρίνει το αποτέλεσµα της υπ΄αριθµ. πρωτ. Οικ……………………… 
διακήρυξης διενέργειας ανοικτού   ηλεκτρονικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής (χαµηλότερη 
τιµή) σε ευρώ, για την  ανάθεση υλοποίησης του έργου : «Καταπολέµηση Κουνουπιών στην 
Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας για το έτος  2017». 

 Και 
 

2)  Ο/Η …………………………… κάτοχος του υπ’ αριθµ………………….. …….  Α.∆.Τ, 
εκπρόσωπος………………………………………………………………………………………
………………………………………………………, µε Α.Φ.Μ…………………………….. 
και Ταχ. ∆/νση……………………………………………………………………………………,  

 
συνοµολογούν και αποδέχονται τα παρακάτω : 

 
Ο πρώτος των συµβαλλοµένων µε την ανωτέρω ιδιότητά του, αναθέτει στον δεύτερο και αυτός 
αναλαµβάνει την καταπολέµηση κουνουπιών έτους 2017 στην Περιφερειακή Ενότητα 
Κέρκυρας, αξίας εξήντα  χιλιάδων ευρώ (€60.000,00,00) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 
24%. 

    
 

 

AΡΘΡΟ 1   

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
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Για το ανατιθέµενο έργο ισχύουν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την 
αριθ…………………… απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισµού της Οικονοµικής Επιτροπής 
Ιονίων Νήσων, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην αριθ.πρωτ.οικ……………......……… 
διακήρυξη και στην µε αριθµ. πρωτ. ........................................................... προσφορά του 
αναδόχου και θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε αυτή, καθώς και µε κάθε τροποποιητική ή 
συµπληρωµατική οδηγία που τυχόν θα εκδοθεί από την αρµόδια Υπηρεσία για το σκοπό αυτό. 

ΑΡΘΡΟ 2  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ -
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Ι.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 

Το πρόγραµµα αφορά στις εργασίες για την καταπολέµηση  όλων των ειδών των κουνουπιών 
στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας το έτος 2017. 
To έργο περιλαµβάνει την παρακολούθηση της εξέλιξης του πληθυσµού των ατελών σταδίων 
του εντόµου και κυρίως του προνυµφικού σταδίου, την τοποθέτηση παγίδων σύλληψης 
ακµαίων κουνουπιών στο σύνολο της περιοχής υλοποίησης του έργου, την εφαρµογή 
ψεκασµών, προνυµφοκτονίας από εδάφους καθώς και την καταγραφή και ψηφιακή απεικόνιση 
των ψεκασθεισών περιοχών. 

 
Για την εκτέλεση του προγράµµατος θα απαιτηθούν: 

Λεπτοµερής χαρτογράφηση. Η χαρτογράφηση θα γίνει σε όλες τις αναφερόµενες στο 
Παράρτηµα Α’ ζώνες Εφαρµογής της ΠΕ Κέρκυρας.   
Λεπτοµερής οικολογική χαρτογράφηση φυσικού συστήµατος, που θα περιλαµβάνει λεπτοµερή 
φυτοκοινωνιολογική χαρτογράφηση-αποτύπωση εστιών.  
Καθορισµός και σήµανση δειγµατοληπτικών σταθµών και δηµιουργία επιχειρησιακών χαρτών. 

Να σηµειωθεί ότι θα πρέπει να γίνει ψεκασµός στους αγωγούς όµβριων υδάτων, στις σχάρες 
του αποχετευτικού δικτύου καθώς και στις απολήξεις αποχετευτικών συστηµάτων καθώς και 
στους αύλακες και σε όλες τις περιοχές όπου παρουσιάζονται λιµνάζοντα ύδατα (ποτάµια, 
ρυάκια, κ.τ.λ.) σε όλα τα χωριά και τους οικισµούς, όπου κριθεί απαραίτητο, καθώς και σε 
λοιπές εστίες, κατόπιν υποδείξεων και µε την συνεργασία των τοπικών αρχών και των 
αρµόδιων Υπηρεσιών. 

Θα υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης των ζωνών εφαρµογής εκ µέρους της Αναθέτουσας 
Αρχής, µετά από την εξέταση των δεδοµένων της χαρτογράφησης, των δειγµατοληψιών  και τις 
υποδείξεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου, των αρµοδίων Υπηρεσιών και των 
Τοπικών Αρχών. 

 

ΙΙ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
 
• Εντοπισµός και χαρτογράφηση εστιών προνυµφών  

 Με την έναρξη του έργου θα ολοκληρωθεί ο εντοπισµός, αξιολόγηση των εστιών 
αναπαραγωγής κουνουπιών στην περιοχή εφαρµογής του έργου. Οι εστίες θα αποτυπωθούν 
σε χαρτογραφικά υπόβαθρα, θα τοποθετηθούν οι δειγµατοληπτικοί σταθµοί, θα 
κατασκευαστούν οι επιχειρησιακοί χάρτες. Στους επιχειρησιακούς χάρτες εκτός από τις 
επιµέρους εστίες σχεδιάζονται οι διάφοροι οδοί πρόσβασης, οι διαδροµές που θα πρέπει να 
ακολουθούνται καθηµερινά, καθώς και διάφορα άλλα τοπογραφικά στοιχεία. 
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      Θα κατασκευαστούν οικολογικοί χάρτες για χρήση στην καταπολέµηση κουνουπιών στα 
φυσικά συστήµατα της παραλιακής ζώνης της περιοχής εφαρµογής του έργου.  

      Οι επιχειρησιακοί χάρτες θα πρέπει να είναι διαθέσιµοι στην Αναθέτουσα Αρχή δέκα ηµέρες 
από την ανάθεση του έργου, ενώ οι οικολογικοί χάρτες των φυσικών συστηµάτων εντός 
µηνός.  

• Παρακολούθηση - καταγραφή εµφάνισης και αφθονίας προνυµφών κουνουπιών  
Με βάση τη χαρτογράφηση, οικολογική χαρτογράφηση και τον εντοπισµό υδάτινων 
συλλογών, ο ανάδοχος θα εκτελεί δειγµατοληψίες σε όλες τις περιοχές εκτέλεσης του έργου 
µε εβδοµαδιαίες περιφορές. ∆ειγµατοληψίες θα εκτελούνται τόσο στο φυσικό, όσο και στο 
περιαστικό και αγροτικό σύστηµα της περιοχής εφαρµογής του προγράµµατος. Αποτέλεσµα 
των δειγµατοληψιών θα είναι η οριοθέτηση των εστιών αναπαραγωγής των κουνουπιών και 
η καταγραφή της παρουσιαζόµενης αφθονίας των προνυµφών. Με βάση τα παραπάνω, τα 
οποία θα καταγράφονται σε δελτία ελέγχου, θα καθορίζονται οι απαιτούµενοι ψεκασµοί.  

• Εκτέλεση ψεκασµών από εδάφους  
Ο εντοπισµός εστιών παραγωγής στο περιαστικό σύστηµα καθώς και οι εστίες του φυσικού 
συστήµατος θα καλύπτονται από συνεργεία επίγειου ψεκασµού µε τον κατάλληλο 
εξοπλισµό µε πλήρη ευθύνη του ανάδοχου. Οι ψεκασµοί θα πραγµατοποιούνται στο σύνολο 
των εστιών, στις οποίες εντοπίστηκαν προνύµφες κουνουπιών, σύµφωνα µε τα ηµερήσια 
δελτία ελέγχου.  

•  Έλεγχος αποτελεσµατικότητας ψεκασµών  
Ο έλεγχος αποτελεσµατικότητας ψεκασµών των εστιών, γίνεται από τα συνεργεία εντός 24 
ωρών από την εκτέλεσή τους. Σε περίπτωση ανεπιτυχούς ψεκαστικής εφαρµογής, ο 
ψεκασµός επαναλαµβάνεται άµεσα.  

 
• Αντιµετώπιση ζητηµάτων ∆ηµόσιας Υγείας  
      Το ενδεχόµενο εκδήλωσης κρουσµάτων νοσηµάτων, που µεταδίδονται από κουνούπια, 

δηµιουργεί την ανάγκη λήψης πρόσθετων µέτρων διασφάλισης της ∆ηµόσιας Υγείας. Ο 
ανάδοχος θα πρέπει να προτείνει µέτρα και να στοχεύσει τις ενέργειες του για την πρόληψη 
και αντιµετώπιση κινδύνων για τη ∆ηµόσια Υγεία.  

• Παρακολούθηση όχλησης τελείων εντόµων  
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παρακολουθεί τη διακύµανση του πληθυσµού των 
ακµαίων κουνουπιών στην περιοχή εφαρµογής του έργου. Η παρακολούθηση αυτή γίνεται 
µε δίκτυο δειγµατοληπτικών σταθµών µε ενδεδειγµένες µεθόδους ελέγχου. Τα δεδοµένα 
συλλογής καταγράφονται και κοινοποιούνται στην Αναθέτουσα Αρχή.  

•  ∆ιάθεση σκευασµάτων για χρήση στους ψεκασµούς  
Τα σκευάσµατα θα είναι ήπια προνυµφοκτόνα σκευάσµατα εγκεκριµένα για χρήση στην 
καταπολέµηση κουνουπιών  

•  Ό,τι άλλο απαιτηθεί για την καλύτερη εκτέλεση του έργου  
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προβεί σε όλες τις ενδεικνυόµενες επιπλέον ενέργειες 
που θα διασφαλίσουν το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσµα, όπως υποβολή προτάσεων για τον 
περιορισµό εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών και την ορθολογική διαχείριση των υδάτων 
στην περιοχή εφαρµογής του έργου, διενέργεια περιορισµένης κλίµακας ακµαιοκτονιών στο 
βαθµό που απαιτηθούν, διαφυλάσσοντας στο µέγιστο βαθµό την περιβαλλοντική 
συµβατότητα των εφαρµογών και την ασφάλεια ανθρώπων και οργανισµών µη στόχων.  

• Υλοποίηση δράσεων δηµοσιοποίησης (Ενηµερώσεις κατοίκων, σχολικές παρουσιάσεις, 
δελτία τύπου κλπ). 
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ΙΙΙ. ΜΕΘΟΔΟΣ 

� Η µέθοδος που θα ακολουθηθεί είναι η προνυµφοκτονία.  ∆ηλαδή ο ψεκασµός των 
εστιών εκκόλαψης των κουνουπιών στο υδρόβιο στάδιο. Ο ανάδοχος υποχρεούται να 
πραγµατοποιήσει ψεκασµούς που θα γίνουν από την υπογραφή της παρούσας και για 7 
µήνες. 

� Με βάση την χαρτογράφηση θα γίνεται παρακολούθηση και καταγραφή εµφάνισης και 
αφθονίας των προνυµφών των κουνουπιών µε δειγµατοληψίες σε εβδοµαδιαία βάση.  Οι 
δειγµατοληψίες θα γίνονται τόσο µε την µέθοδο Human Bait, όσο και µε την χρήση 
παγίδων διοξειδίων του άνθρακα (CO2). Από τις δειγµατοληψίες θα γίνεται 
ταυτοποίηση των προνυµφών σε επίπεδο γένους και σε επίπεδο είδους (εργαστηριακός 
έλεγχος).  

� Από τα αποτελέσµατα των εβδοµαδιαίων δειγµατοληψιών θα ορίζονται οι επιφάνειες 
προς ψεκασµό.  Η εφαρµογή θα γίνεται µε εγκεκριµένα σκευάσµατα από το αρµόδιο 
Υπουργείο και θα γίνεται µε κριτήρια βιοδοκιµών ανθεκτικότητας, σύµφωνα µε τις 
µεθόδους που προτείνονται από την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ.), 
περιβαλλοντικής συµβατότητας και αποτελεσµατικότητας.  Στο πλαίσιο του έργου θα 
υποβάλλονται στην αρµόδια επιτροπή µηνιαίες εκθέσεις που θα περιλαµβάνουν 
µετρήσεις πληθυσµών και τον τρόπο, µέσο και σκεύασµα εφαρµογής που 
χρησιµοποιήθηκε για την καταπολέµηση.   

 

ΙV.  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

•    Ο ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει το σύνολο του έργου, σύµφωνα µε 
τα προβλεπόµενα στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης, την ισχύουσα 
νοµοθεσία, τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής και των εντεταλµένων οργάνων της και 
τους κανόνες επιστήµης και τεχνικής, µε στόχο την βέλτιστη εφαρµογή του έργου, την 
επίτευξη του άριστου αποτελέσµατος, την προάσπιση της ∆ηµόσιας Υγείας, την µείωση της 
όχλησης, µε τη µέγιστη δυνατή ασφάλεια και σεβασµό του περιβάλλοντος.  

•   Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να ξεκινήσει άµεσα το έργο µε την ανάθεση αυτού, 
κατόπιν υπογραφής της σχετικής σύµβασης.  

      Σε διάστηµα δέκα ηµερών από την υπογραφή αυτής, θα πρέπει να διαθέτει 
χαρτογραφικά υπόβαθρα της περιοχής εφαρµογής του έργου, να έχει εντοπίσει τις βασικές 
εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών, να χωροθετήσει τους δειγµατοληπτικούς σταθµούς, να 
διαθέσει στο πεδίο τον απαραίτητο εξοπλισµό και το απαιτούµενο, κατάλληλα 
εκπαιδευµένο προσωπικό.  

•   Ο  ανάδοχος οφείλει πριν την έναρξη των ψεκασµών να γνωρίζει πολύ καλά τον τοµέα που 
θα ψεκάσει, για να κατευθύνει σωστά τα συνεργεία του, ώστε να µην γίνονται επικαλύψεις 
ψεκασµών και να µην αφήνονται αψέκαστες περιοχές. 

 • Ο ανάδοχος ή αντιπρόσωπός του είναι υποχρεωµένος να παρευρίσκεται τις ώρες ψεκασµού 
στις ψεκαζόµενες περιοχές και να συµµορφώνεται πρόθυµα στις υποδείξεις της Επιτροπής 
Παρακολούθησης-Παραλαβής του έργου. 

•    Επιστηµονικό Προσωπικό:  
     Ο ανάδοχος για την εκτέλεση του έργου απαιτείται να διαθέτει έναν ειδικό επιστήµονα, 

(γεωπόνο, χηµικό, φαρµακοποιό, υγιεινολόγος γιατρό, επόπτη δηµόσια υγεία κ.λπ.), ως 
Επιστηµονικό Υπεύθυνο του έργου, µε αποδεδειγµένη εµπειρία (τουλάχιστον τριών ετών) 
σε ζητήµατα διαχείρισης και καταπολέµησης κουνουπιών.  

   Αντικατάσταση του Επιστηµονικού Υπευθύνου του έργου µπορεί να γίνει µόνο µετά από 
σύµφωνη γνώµη της Αναθέτουσας Αρχής, από στελέχη αντίστοιχων προσόντων και µε 
τους ίδιους όρους της παρούσας. 
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•  Ο ανάδοχος υποχρεούται να πραγµατοποιήσει ψεκασµούς που θα γίνουν από την υπογραφή 
της σύµβασης για χρονικό διάστηµα 7 µηνών και θα περιλαµβάνουν 12 πλήρεις 
ψεκαστικούς κύκλους. 

•   Κάθε εφαρµογή (κύκλος) θα περιλαµβάνει ψεκασµό από εδάφους, στις περιοχές  που 
αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτηµα Α’, κατόπιν οδηγιών της ∆ιεύθυνσης  ∆ηµόσιας 
Υγείας της ΠΕ Κέρκυρας και της Επιτροπής Παρακολούθησης-Παραλαβής του έργου. 

•  Η εφαρµογή θα γίνεται από ειδικευµένο και έµπειρο συνεργείο µε την παρουσία και 
επίβλεψη της όλης εργασίας από τον Επιστηµονικό Υπεύθυνο του έργου και τον έλεγχο της 
∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Υγείας, της  ΠΕ Κέρκυρας.  

•    Η εφαρµογή θα γίνεται µε τη µέθοδο που περιγράφεται στο πεδίο ΙΙΙ του παραρτήµατος Β΄. 

•   Οι εργασίες θα γίνουν µε βάση ειδικό πρόγραµµα εναλλαγής των εντοµοκτόνων, που θα 
καταρτιστεί από τον ανάδοχο σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας, σύµφωνα 
µε το πρόγραµµα καταπολέµησης κουνουπιών του Υπουργείου Υγείας.  

•   Κατά την εφαρµογή των εντοµοκτόνων θα πρέπει  να λαµβάνεται σοβαρά υπόψη η χρήση 
για την οποία προορίζεται το νερό των εστιών, δεδοµένου ότι τα εντοµοκτόνα αυτά 
µπορούν να προκαλέσουν ρύπανση του περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις 
περιπτώσεις που το νερό χρησιµοποιείται για το πότισµα των ζώων και των φυτών καθώς 
και στις περιπτώσεις που ζουν σε αυτό ζώντες οργανισµοί.      

•  Απαγορεύεται ο ψεκασµός έξω από τις οριοθετηµένες περιοχές που έχουν υποδειχθεί. 
Επίσης, απαγορεύεται ο ψεκασµός άλλων καλλιεργειών και η απόρριψη ψεκαστικού υγρού 
ή κενών συσκευασιών σε κατοικηµένους χώρους ή σε χώρους που βρίσκονται ζώα, 
µέλισσες, πηγάδια, δεξαµενές νερού ή τρεχούµενα νερά. 

•   Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώνει εγγράφως, µία (1) τουλάχιστον εβδοµάδα πριν, το 
∆ήµο, ανά Τοπικό ∆ιαµέρισµα, στην περιοχή του οποίου θα διενεργείται η εντοµοκτονία, 
καθώς και την ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και τον Πρόεδρο του Λιµενικού Ταµείου 
(όταν πρόκειται να εφαρµοστεί εντοµοκτονία  σε περιοχή ευθύνης  του). 

•   Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώνει επίσης τους κατοίκους που βρίσκονται  κοντά στις 
περιοχές διενέργειας της εντοµοκτονίας. 

•   Λειτουργία ανοιχτής γραµµής επικοινωνίας για τους κατοίκους της περιοχής. Μέσω αυτής 
της γραµµής επικοινωνίας είναι δυνατή η καταγραφή των παραπόνων και των απόψεων των 
κατοίκων σχετικά µε το έργο. Στόχος αυτής της δράσης είναι ο έλεγχος των παρεµβάσεων 
και της αποτελεσµατικότητας του έργου. 

•    Η χαρτογράφηση θα είναι διαρκής και συµπληρωµατική, έτσι ώστε στο τέλος να υπάρχει 
πλήρης εικόνα. Θα υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης των ζωνών εφαρµογής εκ µέρους 
της Αναθέτουσας Αρχής, µετά από την εξέταση των δεδοµένων της χαρτογράφησης, των 
δειγµατοληψιών  και τις υποδείξεις των αρµοδίων Υπηρεσιών και των Τοπικών Αρχών. 

•    Ο  ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελεί δειγµατοληπτικούς ελέγχους. 
      Με βάση τη χαρτογράφηση, οικολογική χαρτογράφηση και τον εντοπισµό υδάτινων 

συλλογών, ο ανάδοχος θα εκτελεί δειγµατοληψίες σε όλες τις περιοχές εκτέλεσης του έργου 
µε εβδοµαδιαίες περιφορές. Ο δειγµατοληπτικός έλεγχος περιλαµβάνει την συλλογή και 
καταµέτρηση προνυµφών ανά ψεκαστικό κύκλο καθώς και την τοποθέτηση παγίδων 
σύλληψης ακµαίων των κουνουπιών από περιοχές που θα υποδειχθούν. 

       Επίσης, θα πρέπει να διενεργεί δειγµατοληπτικό έλεγχο για την διαπίστωση τυχόν 
υπολειµµάτων των βιοκτόνων που έχουν χρησιµοποιηθεί. 

•  Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το ανάλογο προσωπικό και τα κατάλληλα µέσα 
(µηχανοκίνητα ψεκαστικά, ψεκαστήρες, βυτία, ψεκαστικά µηχανήµατα µε κατάλληλα µπεκ 
κλπ), και να λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα προφύλαξης από τα εντοµοκτόνα, των 
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οικόσιτων και παραγωγικών ζώων, των υδρόβιων οργανισµών, των ανθρώπων, του 
περιβάλλοντος. 

•   Ο ανάδοχος του έργου οφείλει να διαθέσει όλο τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισµό που 
απαιτείται για την επιτυχή εκτέλεση του έργου.  

•   Ο υλικοτεχνικός εξοπλισµός που θα δηλωθεί θα πρέπει να βρίσκεται καθ΄ όλη τη διάρκεια 
της  σύµβασης στην περιοχή του έργου.  

•  Για την υλοποίηση του έργου απαιτούνται κατ’ ελάχιστο δύο (2) τουλάχιστον µηχανοκίνητα 
οχήµατα µε τον απαραίτητο για τους ψεκασµούς εξοπλισµό. 

•  Απαιτούνται, επίσης παγίδες σύλληψης ακµαίων κουνουπιών, όπως θα καθορισθούν από 
κοινού µε την Επιτροπή Παρακολούθησης. 

•   Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει εφεδρικά ψεκαστικά µηχανήµατα και ψεκαστήρες πλάτης, 
για τις περιπτώσεις βλαβών. 

•   Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προτείνει και να διαθέσει ότι επιπλέον απαιτείται ή θα 
απαιτηθεί για την καλή εκτέλεση του έργου και την επίτευξη των στόχων της διασφάλισης 
της ∆ηµόσιας Υγείας και την µείωση της όχληση.  

•   Οι υπεύθυνοι υπάλληλοι της Επιτροπής Παρακολούθησης-Παραλαβής του έργου ή/και οι 
υπάλληλοι των αρµόδιων Υπηρεσιών που παρακολουθούν το έργο, θα παρευρίσκονται στον 
τόπο παρασκευής του ψεκαστικού υγρού. Θα ελέγχουν την ορθή παρασκευή του 
ψεκαστικού υγρού, την κανονικότητα εφαρµογής των ψεκασµών, την ψεκαζόµενη έκταση 
καθώς και τα χρησιµοποιούµενα φάρµακα. Επιπλέον, θα καθορίζουν τις ώρες έναρξης, 
διακοπής και λήξης των ψεκασµών. 

•   Η χρησιµοποίηση του ψεκαστικού υγρού πρέπει να γίνεται αµέσως µετά την παρασκευή του. 
Η ποσότητα του ψεκαστικού υγρού που θα παρασκευάζεται θα είναι τόση, ώστε να µην 
περισσεύει για την επόµενη ηµέρα.  

•   Ο  ανάδοχος ευθύνεται για τυχόν ατύχηµα που µπορεί να γίνει από οποιαδήποτε αιτία στο 
προσωπικό που χρησιµοποιεί και προς τρίτα πρόσωπα, καθώς επίσης στα µέσα ψεκασµού 
κατά την διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας. Για την αποφυγή ατυχηµάτων και ζηµιών ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παίρνει όλα τα κατάλληλα για κάθε περίπτωση µέτρα. 

 •  Οι αναγκαίες καθηµερινές ποσότητες φαρµάκων µεταφέρονται στις περιοχές που θα 
ψεκαστούν µε ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου. Επίσης, ο προσφέρων επιβαρύνεται και 
µε τις δαπάνες του απαιτούµενου νερού καθώς και µε αυτές της παρασκευής του 
ψεκαστικού υγρού. 

 •  Η  αµοιβή ασφάλισης και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη απαιτηθεί από τον ανάδοχο, βαρύνει 
αποκλειστικά αυτόν και ουδεµία σχέση ή εντολή συνδέει αυτόν µε την Περιφέρεια. 

 •  Ο ανάδοχος υποχρεούται να ψεκάσει µε την ίδια τιµή της προσφοράς του, όσες φορές 
παραστεί ανάγκη. Επίσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να ψεκάσει και νέα περιοχή, εντός της 
κάθε ψεκαζόµενης περιοχής και εκτός των προαναφερόµενων, σε περιπτώσεις που κρίνεται 
αναγκαίος ο εποχιακός ψεκασµός από την Επιτροπή Παρακολούθησης-Παραλαβής του 
έργου. 

•  Ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωµένος να επαναλάβει τον ψεκασµό σε έκταση όπου   
εφαρµόστηκε πληµµελώς.  

•  Τον ανάδοχο βαρύνουν δαπάνες σχετικές µε αποζηµιώσεις καταστροφών και δαπάνες 
σχετικές µε αποζηµιώσεις για κάθε θετική και αποθετική ζηµία, διαφυγόντα κέρδη και 
ατυχήµατα στο προσωπικό που θα απασχοληθεί ή βλάβες σε τρίτα πρόσωπα ή βλάβες στην 
πανίδα ή βλάβες σε πράγµατα. Ο ανάδοχος αναλαµβάνει την ευθύνη, αστική ή ποινική, για 
όλα τα παραπάνω ακόµα κι αν συµβούν τυχαία, στο µέτρο που το έργο θα εκτελεστεί µε 
ευθύνη και επιµέλειά του. Για το σκοπό αυτό ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα 
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απαραίτητα µέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού που θα απασχοληθεί και να εφαρµόζει 
όλες τις κείµενες νοµικές διατάξεις. 

•  Ο ανάδοχος υποχρεούται σε δράσεις δηµοσιοποίησης (Ενηµερώσεις κατοίκων, σχολικές 
παρουσιάσεις, δελτία τύπου κλπ). 

 

   ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

 

  - Ένα µήνα µετά την έναρξη του έργου, ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδόσει τους 
οικολογικούς χάρτες για χρήση στην καταπολέµηση κουνουπιών των φυσικών 
συστηµάτων εφαρµογής του έργου. 

- Θα υποβάλλονται στην Επιτροπή Παρακολούθησης-Παραλαβής του έργου εβδοµαδιαία 
προγράµµατα κίνησης των συνεργείων. Τα προγράµµατα θα κατατίθενται από την 
προηγούµενη Παρασκευή και θα κοινοποιείται στο ∆ήµο,  ώστε να είναι δυνατός ο συνεχής 
έλεγχος του έργου. Οι οριζόµενες προς ψεκασµό επιφάνειες, θα πρέπει να περιλαµβάνουν 
αναφορά της περιοχής, του οικοδοµικού τετραγώνου, της οδού ή κάθε άλλης δυνατής 
πληροφορίας που θα συγκεκριµενοποιεί επακριβώς τις θέσεις τους, έτσι ώστε να παρέχεται 
και πρακτικά η δυνατότητα ελέγχου (της σωστής διασποράς των σκευασµάτων στο 
περιβάλλον, της εφαρµογής των µέτρων ασφαλείας του προσωπικού-µάσκες και γάντια- 
κ.λ.π.), από την πλευρά της Επιτροπής.  
- Θα υποβάλλονται ανά κύκλο εφαρµογής στην Επιτροπή Παρακολούθησης-Παραλαβής του 
έργου Εκθέσεις Προόδου εργασιών. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει Απολογισµό 
ή Έκθεση Προόδου όποτε η Αναθέτουσα Αρχή το απαιτήσει. Οι Εκθέσεις Προόδου θα 
πρέπει να περιλαµβάνουν απαραιτήτως τις ψεκαστικές εφαρµογές, την έκταση και τα 
χρησιµοποιούµενα σκευάσµατα.  

- Ο  ανάδοχος υποχρεούται να αποστέλλει στην Επιτροπή Παρακολούθησης-Παραλαβής  
του έργου, σε ηλεκτρονική αλλά και έντυπη µορφή, ανά δεκαπενθήµερο αλλά και µετά την 
ολοκλήρωση του έργου, καταγραφή της πυκνότητας του πληθυσµού των προνυµφών από 
τα σηµεία συλλογής που θα του έχουν υποδειχθεί. 

     - Με την ολοκλήρωση του έργου ο ανάδοχος υποχρεούται όπως παραδώσει στην Επιτροπή 
Παρακολούθησης-Παραλαβής του έργου καταγραφή και ψηφιακή απεικόνιση των 
ψεκασθεισών περιοχών. 

- Μετά την ολοκλήρωση του έργου θα ακολουθήσει σύνταξη και υποβολή Τελικής 
Έκθεσης, µε συνολική αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του Προγράµµατος, προτάσεις για 
την αντιµετώπιση προβληµάτων που διαπιστώθηκαν κατά την χρονική περίοδο ισχύος της 
σύµβασης µε πλήρη αναφορά στον τρόπο επίλυσής τους καθώς και προληπτικές ενέργειες 
για την πρώιµη αντιµετώπισή του.  

- Ο ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση παρουσίασης των αποτελεσµάτων του 
συνολικού έργου σε περίπτωση που ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 3  

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ 
Χρόνος εκτέλεσης  
Η διάρκεια εκτέλεσης του Έργου ορίζεται σε χρονικό διάστηµα 7 µηνών από την υπογραφή της 
σύµβασης και περιλαµβάνει 12 πλήρεις κύκλους εφαρµογής. 
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Παράταση  
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 ∆ηµόσιας Υγείας  
 
 

ΑΡΘΡΟ 4    

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 

Η πληρωµή θα γίνεται, αφού υποβληθούν στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικού τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά : 
-Τιµολόγιο του Αναδόχου 
-Βεβαίωση Ασφαλιστικής και Φορολογικής Ενηµερότητας. 
-Πρακτικό της αρµόδιας επιτροπής, για την καλή εκτέλεση του έργου 
 
Οι κρατήσεις επί της συνολικής συµβατικής αξίας βαρύνουν τον προµηθευτή, ήτοι: 
- 0,06% επί της αξίας (εκτός ΦΠΑ) της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. 
Η κράτηση επιβάλλεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 4013/15.09.2011 
(ΦΕΚ 204/Α’/15.09.2011) για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων. Το ποσό της κράτησης παρακρατείται από την 
Αναθέτουσα Αρχή κατά την πρώτη πληρωµή στο όνοµα και για λογαριασµό της Αρχής και 
κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασµό. 
- Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δηµοπρασίας, 
αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον εργολάβο ή τον 
προµηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος µε τη διαδικασία, µε την προσκόµιση των νόµιµων 
παραστατικών (Ν.3801/04.09.2009 -ΦΕΚ A’163- Άρθρο 46 «Πληρωµή δαπάνης 
δηµοσίευσης»). 
- Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια  Ιονίων  Νήσων. 
Η σχετική Αναλογούσα δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου µε ………………..  
Ειδικότερα η  πληρωµή στον προµηθευτή θα γίνεται τµηµατικά, µετά την οριστική ποιοτική και 
ποσοτική παραλαβή των εκτελούµενων εργασιών και την προσκόµιση όλων των νόµιµων 
παραστατικών, σύµφωνα µε τους κανονισµούς και τα οριζόµενα από τους νόµους. Η πληρωµή 
θα γίνεται µε την ολοκλήρωση κάθε τεσσάρων (4) κύκλων εργασιών, εφόσον ο ανάδοχος έχει 
εκπληρώσει όλες τις συµβατικές του υποχρεώσεις µέχρι τότε και έχει δοθεί η βεβαίωση καλής 
εκτέλεσης από την Επιτροπή Παρακολούθησης - Παραλαβής του έργου. Μετά το πέρας όλων 
των προγραµµατισµένων κύκλων εργασιών θα γίνει πλήρης εξόφληση του αναδόχου µετά την 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή αυτών από την ως άνω αναφερόµενη Επιτροπή. 

ΑΡΘΡΟ 5 

 ΡΗΤΡΕΣ 
Στις περιπτώσεις που ο ανάδοχος παραβαίνει ή αµελεί τις υποχρεώσεις του, υπόκειται σε 
πρόστιµο που µπορεί να φτάσει µέχρι το 10% της συµβατικής αξίας του χωρίς τον ΦΠΑ, 
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ανάλογα µε τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης, µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου 
της ΠΙΝ. 
Σε περίπτωση επανειληµµένης παράβασης των όρων της σύµβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου ΠΙΝ και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της 
σύµβασης καταπίπτει υπέρ της ΠΙΝ.  
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, η απόφαση λαµβάνεται από το αρµόδιο όργανο της ΠΙΝ, 
ύστερα από εισήγηση του Προϊσταµένου της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού και µετά τη 
γνωµοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης - Παραλαβής του έργου.  
Η είσπραξη του προστίµου γίνεται µε παρακράτηση από το λαβείν του αναδόχου ή, σε 
περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούµενο ποσό. Η Αναθέτουσα Αρχή 
δύναται να ζητήσει την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζηµίας που προκύπτει από 
τη διακοπή εκτέλεσης του έργου. 
Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να αποφασίσει την ανάθεση του έργου στον επόµενο κατά 
σειρά αξιολόγησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

 ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 
Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή τη σύμβαση όταν: 

1.  Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή οι υπηρεσίες δεν εκτελέστηκαν με ευθύνη του Δημοσίου. 

2.  Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

 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. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

1. Ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση παρά τις 

προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις τη Αναθέτουσας Αρχής. 

2. Ο Ανάδοχος αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς να έχει δηλωθεί και χωρίς την 

άδεια της Αναθέτουσας Αρχής 

3. Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή 

ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε 

βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων. 

4. Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την 

άσκηση του επαγγέλματός του 

5. Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται μετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής: 

Να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης 

υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για την 

διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων. 

Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, εργασία ή 

προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως 

υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα. 
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Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την 

αξία του παρασχεθέντος μέρους του Έργου, καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά 

την ημερομηνία καταγγελίας. 

Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου, σύμφωνα με τη 

Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι 

εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. 

Τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την συναινετική και 

καλόπιστη διευθέτηση οποιασδήποτε διαφοράς, αμφισβήτησης ή απαίτησης στη διάρκεια της 

εξέλιξης του έργου. Σε αντίθετη περίπτωση, τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να προσφύγουν 

στα Δικαστήρια της Κέρκυρας για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

  ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ 
 
Η διαπίστωση της καλής εκτέλεσης των εργασιών  γίνεται µε πρακτικό που συντάσσεται και 
υπογράφεται από την αρµόδια Επιτροπή Παρακολούθησης-Παραλαβής του Έργου, που θα 
συγκροτηθεί από την Οικονοµική Επιτροπή Ι.Ν., αφού διαπιστωθεί ότι όλες οι εργασίες 
ανταποκρίνονται προς τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας ∆ιακήρυξης και της Σύµβασης 
που θα υπογραφεί απ τον Ανάδοχο και σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.  
 
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ -ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Η Οικονοµική Επιτροπή Ιονίων Νήσων έχει συγκροτήσει Επιτροπή Παρακολούθησης-
Παραλαβής του Έργου µε τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 
Τεχνική εφαρµογή του έργου, όπως αυτή καθορίζεται στις Τεχνικές προδιαγραφές (Παράρτηµα 
Β’ της παρούσας διακήρυξης). 
Επιτόπιος έλεγχος, παρακολούθηση εφαρµογής, πιστοποίηση της τήρησης του 
χρονοδιαγράµµατος, έλεγχος των φαρµάκων που χρησιµοποιούνται, παρακολούθηση και 
έλεγχος της παρασκευής των διαλυµάτων που θα χρησιµοποιούνται και ό,τι άλλο απαιτείται για 
την ορθή παρακολούθηση του έργου. 
Μετά το τέλος 4 κύκλων εφαρµογής, η Επιτροπή υποχρεούται να συντάξει πρακτικό 
παραλαβής- παρακολούθησης του έργου και βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών, εφόσον 
πληρούνται όλοι οι όροι εκτέλεσης του έργου και ο ανάδοχος έχει εκτελέσει πλήρως τις 
συµβατικές του υποχρεώσεις, τα οποία κοινοποιεί στις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις.  

 

ΑΡΘΡΟ 8 

   ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης κατετέθη από τον ανάδοχο εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης, ύψους 5% επί της συµβατικής αξίας άνευ ΦΠΑ που αντιστοιχεί στην 
Περιφερειακή  Ενότητα Κέρκυρας. Η εγγύηση επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική εκτέλεση των υπηρεσιών. 
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ΑΡΘΡΟ 9 

 ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
Ο ανάδοχος ως προς την διακήρυξη και την σύµβαση υπάγεται στην αρµοδιότητα των 
δικαστηρίων της  Κέρκυρας.  
 

ΑΡΘΡΟ 10 

  ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
  Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Περιφέρειας, σε περίπτωση 
καταργήσεως υπηρεσιών ή υπαγωγής τους σε άλλο φορέα εκτός της Περιφέρειας, ή για 
οποιοδήποτε άλλο λόγο εκλείψει ολικώς ή µερικώς η ανάγκη παροχής του έργου, οπότε στην 
περίπτωση αυτή, το έργο διακόπτεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων, µετά από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. 
Η παρούσα σύµβαση διέπεται από τις διατάξεις του Νόµου 4412/2016 και για οτιδήποτε δεν 
προβλέπεται στην παρούσα σύµβαση ισχύουν οι  όροι της αρ. οικ30155/12186/12-04-2017  
διακήρυξης  
Αφού οι συµβαλλόµενοι συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ανωτέρω, συντάχθηκε η 
παρούσα σε (3) τρία όµοια πρωτότυπα, βεβαιώθηκαν και υπογράφηκαν και έλαβε έκαστος από 
ένα πρωτότυπο και το τρίτο στο Αρχείο. 
 
 

Ο Ι    Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι 
 

         ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                            ΓΙΑ ΤΟΝ  ΑΝΑ∆ΟΧΟ 
        

         

 

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ  ΠΑΝ∆Η                                                       ……………………………….. 

                                                                                                     Σφραγίδα/ Υπογραφή  
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