19PROC004700605 2019-03-29

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΟΙΚ/ΚΩΝ
& ΠΛΗΡΟΦ/ΚΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Κέρκυρα, 2 9 /03/2019
Αρ. πρωτ.: οικ.11184/26533
ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ. : 72419

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΕΘΝΗ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ
ΤΙΤΛΟ:
«Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωµατικό
ψεκασµό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράµµατος
Συλλογικής Καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς στην
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων - Περιφερειακή Ενότητα
Κέρκυρας για το έτος 2019»

19PROC004700605 2019-03-29
Περιεχόμενα
ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ......................................................................................................................................................................... 2
1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ...................................................................................................... 4
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

2.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ................................................................................................................................. 4
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ................................................................................................................. 5
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ..................................................... 5
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ..................................................................................................................................................... 7
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ............................................................................ 9
∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ........................................................................................................................................................... 9
ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ................................................................................................... 10

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ .................................................................................................................... 11
2.1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ............................................................................................................................................ 11
Έγγραφα της σύµβασης .................................................................................................................................11
Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης ...........................................................................11
Παροχή ∆ιευκρινίσεων ............................................................................................................................ 11
Γλώσσα ..............................................................................................................................................................12
Εγγυήσεις ..........................................................................................................................................................12
2.2
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ....................................................................................... 13
2.2.1
∆ικαιούµενοι συµµετοχής..............................................................................................................................13
2.2.2
Εγγύηση συµµετοχής .....................................................................................................................................13
2.2.3
Λόγοι αποκλεισµού .................................................................................................................................. 14
2.2.4
Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας ................................................................16
2.2.5
Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής ......................................................................................................16
2.3
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ................................................................................................................................................ 19
2.3.1
Κριτήριο ανάθεσης ...........................................................................................................................................19
2.4
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ................................................................................................................. 19
2.4.1
Γενικοί όροι υποβολής προσφορών ....................................................................................................... 19
2.4.2
Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών .......................................................................................... 19
2.4.3
Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» ...................................21

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5

2.4.4
Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονοµικών
προσφορών ................................................................................................................................................................. 23
2.4.5
Χρόνος ισχύος των προσφορών .................................................................................................................23
2.4.6
2.4.7
2.4.8
Λόγοι απόρριψης προσφορών ................................................................................................................ 24
3.

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ........................................................................ 25
3.1

3.1.1
3.1.2
3.2
3.3
3.4
3.5
4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .................................................................................................................... 29
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

5.

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ............................................................................................................. 25
Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών............................................................................................... 25
Αξιολόγηση προσφορών ......................................................................................................................... 25
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ....................................... 26
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ..................................................................................................................................27
ΠΡΟ∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ............................................................................ 28
ΜΑΤΑΙΩΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ........................................................................................................................................... 28

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ..................................................................................................................................... 29
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ..................................................................................................... 29
ΌΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .............................................................................................................................. 29
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ...................................................................................................... 29
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ......................................................................................................... 30

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ................................................................................................... 31
5.1
5.2
5.3

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ................................................................................................................................................. 31
ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ ............................................................................................... 31
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ......................................................................................... 32

Σελίδα 2

19PROC004700605 2019-03-29
6.

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ................................................................................................................................... 34
6.1 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ…………………………………………………………………………………………………………..………………………..34
6.2

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ......................................................................................................................................... 34

6.3
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ....................................................................................................... 34
6.4
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ........................................................................................................... 35
6.5
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΣ ........................................................................................................................................ 35
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ................................................................................................................................................................. 36
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ .................................................................................................................. 36
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΠΙΝΑΚΕΣ .............................................................................................................................................. 43
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΕΕΕΣ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ) ........................................................................ 47
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ.................................................................................................. 43
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .................................................................................................................................. 47

Σελίδα 3

gfg

19PROC004700605 2019-03-29

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυµία
Ταχυδροµική διεύθυνση

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΣΠ.ΣΑΜΑΡΑ 13

Πόλη

ΚΕΡΚΥΡΑ

Ταχυδροµικός Κωδικός

49100

Χώρα

ΕΛΛΑ∆Α

Κωδικός ΝUTS

GR 233

Τηλέφωνο

2661362146-259

Φαξ

2661032525

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο

kalousis@pin.gov.gr

Αρµόδιος για πληροφορίες

∆.Καλούσης- Μ.Λώµη

Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.pin.gov.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων - Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας και
ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση.
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι Γενικές ∆ηµόσιες Υπηρεσίες.
Στοιχεία Επικοινωνίας
α)

Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, πλήρη, άµεση & δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): µέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.

β)

Οι
προσφορές
πρέπει
www.promitheus.gov.gr

γ)

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιµες από:

να

υποβάλλονται

ηλεκτρονικά

στην

διεύθυνση:

- την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr ή
- στη διεύθυνση της Α.Α.: www.pin.gov.gr
Πληροφορίες για τεχνικά θέµατα θα δίδονται στους ενδιαφερόµενους από τη ∆/νση Αγροτικής
Οικονοµίας της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας. Αντίστοιχα πληροφορίες για θέµατα της
διαγωνιστικής διαδικασίας θα δίδονται από το τµήµα Προµηθειών της Περιφερειακής
Ενότητας Κέρκυρας και συγκεκριµένα:
 Νικόλαος Σουπιώνης: ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας, τηλ.: 2661364711
 Καλούσης ∆ηµήτριος, Μαρία Λώµη: ∆/νση Οικονοµικού, τηλ. 2661362146-259
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1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας - Χρηµατοδότηση
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. Η προθεσµία
παραλαβής των προσφορών ορίζεται σε 30 ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης
σύµβασης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 27
του Ν. 4412/2016, καθώς η Αναθέτουσα Αρχή αποδέχεται την υποβολή προσφορών µε ηλεκτρονικά
µέσα.

Χρηµατοδότηση της σύµβασης
Η δαπάνη εκτέλεσης του προγράµµατος βαρύνει τις εγκεκριµένες πιστώσεις του προϋπολογισµού της
Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων/Προστασία Ελαιοπαραγωγής
οικονοµικού έτους 2019, που θα προέρχονται από επιχορηγήσεις ΚΑΠ του Υπουργείου Εσωτερικών,
για το Πρόγραµµα Συλλογικής Καταπολέµησης του ∆άκου της ελιάς έτους 2019.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης
Αντικείµενο της σύµβασης είναι η ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Ανάδειξη εργολάβων για τον
από εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής
Καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων-Περιφερειακή Ενότητα
Κέρκυρας για το έτος 2019 µε κωδικό CPV 77100000-1, συνολικού προϋπολογισµού 345.442,40€
(χωρίς το ΦΠΑ ποσοστού 24%) και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιµής.
Συγκεκριµένα ο διαγωνισµός αφορά την παροχή υπηρεσιών για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου σε
όλες τις οµάδες του Πίνακα ΙΙ του Παραρτήµατος ΙΙ της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας,
προϋπολογιζόµενης συνολικής αξίας 345.442,40€ (χωρίς ΦΠΑ). Η έκταση του έργου αφορά την
εκτέλεση έως 4,00 δολωµατικών ψεκασµών (µε δικαίωµα αύξησης ή µείωσης του αριθµού των
ψεκασµών στην περίπτωση που οι κλιµατολογικές συνθήκες ή το ύψος του δακοπληθυσµού το
απαιτούν).
Το έργο χωρίζεται σε 12 Οµάδες, κάθε οµάδα υποδιαιρείται σε τµήµατα που διαφοροποιούνται ως την
προσφερόµενη τιµή ανά ψεκαζόµενο ελαιόδεντρο, και αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτηµα ΙΙ της
παρούσας διακήρυξης και στο οποίο αναγράφονται, η προϋπολογισθείσα δαπάνη, o αριθµός των
ψεκαζόµενων ελαιοδένδρων, ο αριθµός ψεκαστικών συγκροτηµάτων, και η ανώτερη προσφερόµενη
τιµή ανά ψεκαζόµενο ελαιοδένδρο.
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των οµάδων είτε για µία είτε για περισσότερες οµάδες και θα
υπογραφούν µέχρι 12 συµβάσεις.
Η συνολική εκτιµώµενη αξία των συµβάσεων που θα εκτελεστούν για την υλοποίηση του έργου
ανέρχεται στο ποσό των 428.348,57 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισµός χωρίς
ΦΠΑ: 345.442,40€ και ΦΠΑ: 82.906,17€)

Σελίδα 5

19PROC004700605 2019-03-29
Αυξοµείωση φυσικού αντικειµένου
Η ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας της ΠΕ Κέρκυρας διατηρεί το δικαίωµα:
 Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωµα αύξησης του αριθµού των ψεκαζοµένων
ελαιοδέντρων για την δηµιουργία ζωνών προστασίας στις παρυφές των ψεκαζοµένων
περιοχών σε ποσοστό µέχρι 30% .

Οι συµβάσεις που θα υπογραφούν για την εφαρµογή των από εδάφους δολωµατικών ψεκασµών
στα πλαίσια του προγράµµατος της συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς για το έτος
2019 θα έχουν διάρκεια από την ηµεροµηνία υπογραφής τους έως 30.11.2019.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειµένου της σύµβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι –
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ, και οικονοµικού αντικειµένου στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, της παρούσας
διακήρυξης.
Η σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη
προσφοράς, βάσει τιµής.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. σύµφωνα µε το άρθρο 258 του
Ν. 4412/2017 και κατά τα αναφερόµενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ 120Α/29.5.2013), στο άρθρο
11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ B/2677/21.10.2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»
µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική
γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο.
Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς (Προµηθευτές)
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής
ψηφιακής υπογραφής. O κατάλογος των Αρχών που παρέχουν ψηφιακή υπογραφή και έχουν
την έδρα τους στην Ελλάδα, αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Αρχής Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδροµείων
(http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/DigitalSignatures/Supe
rvise dList.html). Στη συνέχεια εγγράφονται στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής
Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες αιτούνται µέσω του συστήµατος την εγγραφή τους σε
αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του
ταυτοποιούµενοι ως εξής:
Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί
κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων.
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Υποστήριξης
Λειτουργίας ΕΣΗ∆ΗΣ και ΚΗΜ∆ΗΣ της ∆/νσης Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης ΕΣΗ∆ΗΣ της
Γενικής ∆/νσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών.
Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι
οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή
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τους συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και
ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα.
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Υποστήριξης
Λειτουργίας ΕΣΗ∆ΗΣ και ΚΗΜ∆HΣ της ∆/νσης Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης ΕΣΗ∆ΗΣ της
Γενικής ∆/νσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών.
Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και
ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική.
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη µετάφραση στην
ελληνική, και σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης
του οικονοµικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε
επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και
σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία.
Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω του
Συστήµατος.
Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο
υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος
χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του.

1.4 Θεσµικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και τις κατ΄
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
– του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα
Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».

Αρχιτεκτονική

της

Αυτοδιοίκησης

και

– Τις διατάξεις του Π.∆. 147/2010 (Φ.Ε.Κ. 240 Β΄) «Οργανισµός της Περιφέρειας
Νήσων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 4402 Β΄30-12-2016) όπως ισχύει.
– του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

της

Ιονίων

– του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
– του ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ.
318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
– της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών
στις εµπορικές συναλλαγές»,
– του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
– του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της
διοίκησης και ορισµός των µελών τους µε κλήρωση»,
– του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…»,
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– του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση
νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
– του άρθρου 5 της απόφασης µε αριθµ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών
– του Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο
νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
– του Ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφηµερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές
διατάξεις”
– του Ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων” για τη διασταύρωση
των στοιχείων του αναδόχου µε τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66)
«Ονοµαστικοποίηση µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών που µετέχουν στις
διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επικρατείας µε αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά µε τα ‘’∆ικαιολογητικά για την τήρηση
των µητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το ν.3414/2005’’, καθώς και
της
απόφασης
του
Υφυπουργού
Οικονοµίας
και
Οικονοµικών
µε
αριθµ.1108437/2565/∆ΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισµός χωρών στις οποίες λειτουργούν
εξωχώριες εταιρίες”,
– του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»,
– του Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”
και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
– του Π.∆ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια
έγγραφα και στοιχεία”,
– του Π.∆. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες”
– της µε αριθ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθµιση των
ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων »
– της µε αριθ. 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.),

Τις αποφάσεις:
I.

Την αριθµ. 16-1/2019/19-01-2019 (Α∆Α: ΩΕΒΤ7ΛΕ-0Γ8) απόφαση του Περιφερειακού
Συµβουλίου Ιονίων Νήσων µε τίτλο έγκρισης του ετήσιου προγράµµατος προµηθειών της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έτους 2019.

II.

Την αριθµ. 2085/11-1-2019 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών «Κατανοµή ποσού ύψους
έως 20.954.300,00€ σε Περιφέρειες της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους
έτους 2019, προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίας»

III.

Την µε αρ. 156-08/27-2-2019 Α∆Α (99∆67ΛΕ-Ξ0Χ) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης
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Την µε αρ. 242-12/20-03-2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων περί έγκρισης των όρων της διακήρυξης.

IV.

Τα έγγραφα
1.Το µ ε αριθ. πρωτ. 12067/161065/21-11-2018
έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων µ ε θ έ µ α : «Έναρξη προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης
του δάκου της ελιάς για το έτος 2019».
2.Το µ ε αριθ. πρωτ. 2085/11-1-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών µ ε θ έ µ α : «
Kατανοµή ποσού ύψους έως 20.954.300,00 € σε Περιφέρειες της χώρας από Κ.Α.Π έτους 2019
για κάλυψη δαπανών δακοκτονίας».
Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
Την αριθ. 6 6 4 /2019 (Α∆Α: 6ΠΝΤ7ΛΕ-ΗΡΠ) Απόφαση δέσµευσης πίστωσης για την πληρωµή
της δαπάνης.

1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού
Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 06/05/2019 και ώρα 14.30 .
Η διαδικασία θα διενεργηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.), µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήµατος, την 10/05/2019, ηµέρα Παρασκευή και ώρα
09:00 π.µ.
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. Η
προθεσµία παραλαβής των προσφορών ορίζετε σε 35 ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής
της προκήρυξης σύµβασης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύµφωνα µε την
παρ. 4 του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016, καθώς η Αναθέτουσα Αρχή αποδέχεται την υποβολή
προσφορών µε ηλεκτρονικά µέσα.

1.6 ∆ηµοσιότητα
Α.

∆ηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκήρυξη της παρούσας σύµβασης απεστάλη µε ηλεκτρονικά µέσα για δηµοσίευση στις
01/04/2019 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έλαβε προσωρινό αριθµό
αναφοράς: 2019-045457
Β.

∆ηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ).
Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε ακόµη και στη διαδικτυακή
πύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστηµικό Αριθµό: 72419
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) δηµοσιεύεται στο τεύχος ∆ιακηρύξεων
∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης.
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) δηµοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο,
σύµφωνα µε το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016, µια φορά σε δύο ηµερήσιες οικονοµικές
εφηµερίδες ευρείας κυκλοφορίας και σε τρεις τοπικές εφηµερίδες, οι οποίες στο τιµολόγιο
πληρωµής θα επισυνάπτουν τρία (3) αντίτυπα του φύλλου δηµοσίευσης.
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) 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 ∆ΙΑΥΓΕΙΑ)
Η ∆ιακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη
διεύθυνση (URL): www.pin.gov.gr στην διαδροµή: Αρχική Σελίδα ► Προκηρύξεις-∆ιαγωνισµοί
► «∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΕΘΝΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΨΕΚΑΣΜΟΥ
ΕΛΑΙΟ∆ΕΝΤΡΩΝ ∆ΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018»
Γ.

Έξοδα δηµοσιεύσεων

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

1.7 Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονοµικοί φορείς δεσµεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύµβασης, εφόσον
επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του
Προσαρτήµατος Α του Ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων και τις
αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και
της αρµοδιότητάς τους (άρθρο 18, παρ. 2 του Ν. 4412/2016)
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.

O ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ

Σελίδα 10

19PROC004700605 2019-03-29
2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

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


η µε ηµεροµηνία 2 8 /03/2019 Προκήρυξη της Σύµβασης, όπως αυτή έχει δηµοσιευτεί
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε προσωρινό αριθµό αναφοράς:
2019-045457



η παρούσα ∆ιακήρυξη µε τα Παραρτήµατα που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής.



το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης [ΕΕΕΣ]



οι συµπληρωµατικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας,
ιδίως σχετικά µε τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

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 ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(ΕΣΗ∆ΗΣ), µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήµατος.
2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 6 ηµέρες
πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο
δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του
Ε.Σ.Η.∆Η.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 (σύµφωνα µε την αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.))
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 ή των
αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σηµασία για την
προετοιµασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσµιών.
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2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση ασυµφωνίας
µεταξύ των τµηµάτων των εγγράφων της σύµβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες
γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου Άρθρο 53, παρ.3
του ν. 4412/2016.
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 (Άρθρο 92, παρ.4
του Ν. 4412/2016).
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)(
Άρθρο 80, παρ.10 του Ν. 4412/2016).
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.∆. και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων, 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.∆. και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων.
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 Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το
δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να
παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε
αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, 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
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περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε µέλος της ένωσης), ζ) τους όρους
ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το
ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, η) τα στοιχεία της
σχετικής διακήρυξης και την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, θ) την ηµεροµηνία
λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από
απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των
εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης.
Υποδείγµατα εγγυητικών επιστολών παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της παρούσης αφορούν
ιδίως τις εγγυητικές επιστολές που εκδίδονται από τράπεζες. Σηµειώνεται ότι οι όροι : η εγγύηση
παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ότι ο εκδότης παραιτείται δικαιώµατος της διαιρέσεως
και διζήσεως, ότι το ποσό της θα καταβληθεί άνευ αντιρρήσεων και απροφασίστως,
χρόνος ισχύος κ.λ.π δεν αφορούν τις εγγυοδοτικές παρακαταθήκες. (Περίπτωση Ταµείου
Παρακαταθηκών)
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειµένου να
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

2.2 ∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
2.2.1 ∆ικαιούµενοι συµµετοχής
1. ∆ικαίωµα 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 Σ∆Σ, 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 (άρθρο 19 παρ. 2
ν. 4412/2016) για την υποβολή προσφοράς. H Α.Α. µπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις
οικονοµικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή, εφόσον τους ανατεθεί η
σύµβαση.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον (Άρθρο 19 παρ.
4 ν. 4412/2016).
2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης,
κατατίθεται από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική
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επιστολή συµµετοχής, σε ευρώ (€) που ανέρχεται σε ποσοστό 2%
(µη
συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ) του συνολικού προϋπολογισµού της οµάδας ή
των οµάδων για τα οποία υποβάλλεται προσφορά.
Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον όρο
ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στην
ένωση.
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, 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 έως 2.2.5, 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 (κατά τα άρθρα 73 και
74 του Ν. 4412/2016):
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 απόφασηςπλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ 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/∆ΕΥ 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
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οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1
Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως
και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του
την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως

ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης
του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η
οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011,
για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των
θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του
Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το
ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου
αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά
κατ’ ελάχιστον τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή
διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας όπου
είναι εγκατεστηµένος ή την εθνική νοµοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να
αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον
αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια
όσο και την επικουρική ασφάλιση.
∆εν 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 (άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο
εδάφιο του ν. 4412/2016). Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα
περιλαµβάνεται στο ΕΕΕΣ.
Κατ' εξαίρεση, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισµός, σύµφωνα µε τα
παραπάνω, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά των φόρων ή των
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εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονοµικός φορέας
ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών
του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά
τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παρ.
2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσµίας υποβολής προσφοράς.
2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης,
προσφέρων οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18
του Ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε
διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες
ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία,
προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν
οικονοµικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε µία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην
περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεσηότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να
εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση
της επιχειρηµατικής του λειτουργίας.
2.2.3.4.
Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονοµικός φορέας από τη συµµετοχή στη
διαδικασίασύναψης της παρούσας σύµβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής
της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αµιγώς εθνικός λόγος αποκλεισµού).
2.2.3.5. 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.
2.2.3.6. Προσφέρων οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4 µπορεί να προσκοµίζει στοιχεία προκειµένου
να αποδείξει ότι τα µέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι
συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισµού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο
εν λόγω οικονοµικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης. Τα µέτρα
που λαµβάνονται από τους οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη
σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήµατος ή του παραπτώµατος. Αν
τα µέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της
απόφασης αυτής. Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις, µε τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συµµετοχή σε διαδικασίες
σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν µπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω
δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση(παρ.
7 άρθρου 73 ν. 4412/2016).
2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή µη των επανορθωτικών µέτρων
κατά την προηγούµενη παράγραφο εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 8 και 9 του
άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
2.2.3.8. Οικονοµικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική απόφαση
του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισµού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύµβασης.
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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. Ειδικότερα απαιτείται να διαθέτουν βεβαίωση/άδεια άσκησης επαγγέλµατος
παροχής υπηρεσιών από αρµόδια ∆ιοικητική Αρχή {∆.Ο.Υ, ΟΤΑ κ.λ.π.} ή να είναι µέλη του
οικείου Επιµελητηρίου.
2.2.5 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.5.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε
µία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκοµίζουν κατά την υποβολή
της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συµµετοχής, το προβλεπόµενο από το άρθρο 79
παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), σύµφωνα µε
το επισυναπτόµενο στην παρούσα Παράρτηµα ΙΙΙ, το οποίο αποτελεί ενηµερωµένη υπεύθυνη
δήλωση, µε τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιηµένου
εντύπου του Παραρτήµατος 2 του Κανονισµού(ΕΕ) 2016/7 και συµπληρώνεται από τους
προσφέροντες οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε τις οδηγίες.

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 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της
προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της
σύµβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά
στοιχεία, αν και στο µέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει τα
πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση
δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος - µέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως
εθνικό µητρώο συµβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστηµα αποθήκευσης
εγγράφων ή σύστηµα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων
εµπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ)
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή
που έχει αναθέσει τη σύµβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να
ισχύουν.
Β. 1. Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 οι
προσφέροντες οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασµα του σχετικού µητρώου, όπως του ποινικού
µητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµο έγγραφο που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή
διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι
προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και στα µέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή στα
πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα
ειδικότερα αναφερόµενα στην ως άνω παράγραφο,
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β) για την παράγραφο 2.2.3.2 και την περίπτωση β’ της παρ. 2.2.3.3 πιστοποιητικά που
εκδίδονται από τις αντίστοιχες αρµόδιες αρχές του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας
(φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα). Επίσης προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση του
προσωρινού αναδόχου στην οποία αναφέρονται οι οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής).
Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή
όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου
2.2.3.3, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα
κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση
του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή
αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας.
Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή
ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3.
Για την περίπτωση (α) της παραγράφου 2.2.3.3 καθώς και της παραγράφου 2.2.3.8 υπεύθυνη
δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη του προσφέροντος οικονοµικού φορέα ότι δεν συντρέχουν
στο πρόσωπό του οι λόγοι αποκλεισµού, όπως περιγράφονται στις παραπάνω παραγράφους
(περ. α της παρ.2.2.3.3 και της παρ.2.2.3.8 ).
γ) για την παράγραφο 2.2.3.4, δικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης των µετοχών σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι
ανώνυµη εταιρία . [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγµένες στο
Χρηµατιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση
του νόµιµου εκπροσώπου τους]:
Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής του κράτους της
έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι µετοχές είναι ονοµαστικές, καθώς και αναλυτική
κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της εταιρείας και τον αριθµό των µετοχών κάθε
µετόχου (µετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της
εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµέρα υποβολής της προσφοράς.
Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυµη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το
δίκαιο της έδρας της, ονοµαστικές µετοχές προσκοµίζει πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής του
κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι µετοχές είναι ονοµαστικές, αναλυτική
κατάσταση µετόχων, µε αριθµό των µετοχών του κάθε µετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά
είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της εταιρείας µε ηµεροµηνία το πολύ 30 εργάσιµες
ηµέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η
ονοµαστικοποίηση µέχρι φυσικού προσώπου των µετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες
30 (τριάντα) εργάσιµες ηµέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.
Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα
της δεν έχει ονοµαστικές µετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί µη υποχρέωσης
ονοµαστικοποίησης των µετοχών από αρµόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη,
διαφορετικά προσκοµίζει υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου, έγκυρη και ενηµερωµένη
κατάσταση µετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των µετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια
κατάσταση, σχετική κατάσταση µετόχων (µε 1%), σύµφωνα µε την τελευταία Γενική
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Συνέλευση, αν οι µέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκοµισθεί κατάσταση
κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι µέτοχοι αυτοί δεν της είναι
γνωστοί.
Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. ∆ύναται,
ωστόσο, να αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης µετόχων, και µόνο στην
περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία.
Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύµβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673)
«∆ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε µε το ν.
3414/2005».
B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για
την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας) προσκοµίζουν:
Βεβαίωση/ άδεια άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια διοικητική Αρχή (∆.Ο.Υ., ΟΤΑ κλπ) ή να
είναι µέλη του οικείου Επιµελητηρίου.
Β. 3. Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο
οικονοµικός φορέας είναι νοµικό πρόσωπο, προσκοµίζει τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά
έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών,
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική
µορφή του διαγωνιζοµένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη
σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που
δεσµεύει/ουν νόµιµα την εταιρία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος
εκπρόσωπος, δικαίωµα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των µελών του οργάνου διοίκησης/ νόµιµου
εκπροσώπου.
Β. 4. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην
ένωση, σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 4412/2016.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται µε βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτηµα Ι της
∆ιακήρυξης, για όλες τις περιγραφόµενες υπηρεσίες ανά οµάδα.
∆εν 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
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προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του (συµπεριλαµβανοµένης της
κατανοµής
αµοιβής
µεταξύ
τους)
κάθε µέλους της ένωσης, καθώς και ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους ηλεκτρονικά, µέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, 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 στα 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
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.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 (ΕΣΗ∆ΗΣ- ∆ιαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 3
παρ. 3.2 έως 3.4 της Υπουργικής Απόφασης µε αριθ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β –
21.10.13) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)»
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία
µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 37 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω
Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναµίας λειτουργίας του
ΕΣΗ∆ΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθµίσει τα της συνέχειας του διαγωνισµού µε σχετική
ανακοίνωσή της.
2.4.2.3. Οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν µε την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον
οποίο περιλαµβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά
σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» στον οποίο περιλαµβάνεται η
οικονοµική προσφορά του οικονοµικού φορέα 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.
∆εν χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδας, τις
προσφερόµενες ποσότητες, την οικονοµική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς
που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Οι οικονοµικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονοµική τους προσφορά
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συµπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος. Στην
συνέχεια το σύστηµα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφονται 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
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονοµικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους µέσω του
Συστήµατος, όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του οικονοµικού φορέα στη διαδικασία
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν ορατή µη κρυπτογραφηµένη ψηφιακή υπογραφή
σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
Από το Σύστηµα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται
στον οικονοµικό φορέα µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
Εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών προσκοµίζονται υποχρεωτικά από τον οικονοµικό φορέα στην αναθέτουσα
αρχή, σε έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής
προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκοµισθούν σε πρωτότυπη µορφή σύµφωνα µε τον Ν.
4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή
συµµετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν
φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της
Χάγης (Apostille). ∆εν προσκοµίζονται σε έντυπη µορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα
οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το
ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε
χρονικό σηµείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη µορφή και σε
εύλογη προθεσµία όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει
ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά»
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συµµετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική
διαδικασία περιλαµβάνουν:
2.4.3.1 την εγγύηση συµµετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα
άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.
2.4.3.2 το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και
3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016. Οι προσφέροντες συµπληρώνουν το σχετικό πρότυπο
ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε µορφή αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης
(Παράρτηµα ΙΙΙ).
Οι οικονοµικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν µε την προσφορά τους συµπληρωµένο το
πρότυπο ΕΕΕΣ όπως αυτό έχει οριστεί από τις αναθέτουσες αρχές/τους αναθέτοντες φορείς
στη διακήρυξη (ήτοι είτε στο κείµενο αυτής είτε στο ξεχωριστό αρχείο PDF που αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος της) σε µορφή pdf (Αποφ. Π1/2390/13) ψηφιακά υπογεγραµµένο κατά
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τα οριζόµενα στο άρθρο 73 του ν.4412/16 και την διακήρυξη.
Για την σύνταξη ή/και συµπλήρωση του απαιτούµενου eΕΕΕΣ, οι οικονοµικοί φορείς
προτείνεται να χρησιµοποιήσουν το αναρτηµένο από τις αναθέτουσες αρχές επικουρικό αρχείο
XML, προκειµένου να
εκµεταλλευτούν την υπηρεσία eΕΕΕΣ της ΕΕ (https:
//ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=el) και να παράξουν την απάντηση τους σε µορφή αρχείου
PDF, το οποίο και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους.
Σηµειώνεται το εξής: Το αρχείο PDF παράγεται έµµεσα από την υπηρεσία eEEEΣ
επιλέγοντας το κουµπί «Εκτύπωση». Η εκτύπωση θα πρέπει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό
εκτυπωτή PDF (virtual PDF printer), ήτοι λογισµικό, εγκατεστηµένο στον ηλεκτρονικό
υπολογιστή του χρήστη, το οποίο αποθηκεύει το περιεχόµενο της εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό
αρχείο PDF αντί να το δροµολογεί σε φυσικό εκτυπωτή. Ενδεικτικά η λειτουργία αυτή µπορεί
να πραγµατοποιηθεί εγγενώς από φυλλοµετρητή διαδικτύου, όπως π.χ. Google Chrome, ή
από εξειδικευµένο λογισµικό, όπως π.χ. CutePDF.
Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής προσκοµίζεται σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός
τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. (Σύµφωνα µε το Υπόδειγµα στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της παρούσας ∆ιακ/ξης)
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για
κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση.
2.4.3.3 Συµπληρωµένο και ψηφιακά υπογεγραµµένο τον Πίνακα Ι του
Παραρτήµατος IΙ (Ο Πίνακας Ι συµπληρώνεται ξεχωριστά για κάθε οµάδα που
κατατίθεται προσφορά).
2.4.3.4 Πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρµάκων
σύµφωνα µε το αρθρ. 19 του Ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8Α). Το πιστοποιητικό υποβάλλεται σε
µορφή .pdf χωρίς ψηφιακή υπογραφή καθώς και αντίγραφό του σε έντυπη µορφή εντός 3
ηµερών από την υποβολή της προσφοράς. Ο οδηγός κάθε ψεκαστικού συγκροτήµατος να
είναι κάτοχος του πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρµάκων και σε
περίπτωση που αυτός δεν το διαθέτει να είναι κάτοχος ο ψεκαστής (βάσει του άρθρου 19 του ν.
4036/2012 ΦΕΚ Α΄8).
2.4.3.5 Πιστοποιητικό Επιθεώρησης του εξοπλισµού εφαρµογής γεωργικών φαρµάκων που
εντάσσει τον εξοπλισµό στην Κατηγορία Ι ή ΙΙ και να συνοδεύεται από αυτοκόλλητο σήµα
καταλληλότητας (sticker), όπως προβλέπεται στην ΥΑ Ε8 1831/39763/2015 (ΦΕΚ Β' 671).
2.4.3.6 Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία θα δηλώνονται τα παρακάτω:
α. ότι έχει την ικανότητα συγκρότησης συνεργείων για κάθε ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα
(σύµφωνα µε τον πίνακα Ι) όπου υποβάλλει προσφορά
β. ότι για τα αναφερόµενα στην συνηµµένη κατάσταση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΠΙΝΑΚΑΣ Ι)
ονοµατεπώνυµα αυτών που θα εργαστούν στη δακοκτονία, έχει εξασφαλιστεί η συνεργασία µε
κάθε νόµιµο τρόπο (π.χ. υπογραφή συµβάσεων, υπεύθυνων δηλώσεων κ.λ.π.) για το χρονικό
διάστηµα 01/07/2019 έως 30/11/2019
γ. ότι θα εξασφαλίσουν τον απαραίτητο αριθµό ψεκαστήρων πλάτης που απαιτούν τα
συνεργεία ψεκασµού και ότι σε κάθε συνεργείο θα υπάρχουν και δύο (2) εφεδρικοί ψεκαστήρες
δ. ότι θα παρέχει στους ψεκαστές µέσα προστασίας (φόρµες µάσκες γάντια κ.λπ.), όπως
αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη, τα οποία θα χρησιµοποιούν κατά την ώρα εκτέλεσης
των ψεκασµών
Στην περίπτωση που ο συµµετέχων είναι νοµικό πρόσωπο, συνεταιρισµός ή ένωση, την
υπεύθυνη δήλωση θα υπογράψει ο νόµιµος εκπρόσωπός τους, όπως ο νόµος ορίζει.
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Επισηµαίνεται ότι:
∆εν χρειάζεται να υποβληθούν οι συµβάσεις, οι υπεύθυνες δηλώσεις και τα άλλα έγγραφα, µε τα
οποία οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό εξασφάλισαν τις προαναφερόµενες συνεργασίες.
Αυτά θα προσκοµισθούν από τον διαγωνιζόµενο στην υπηρεσία για έλεγχο εφ’ όσον ζητηθούν.
Σε περίπτωση αδυναµίας συγκρότησης συνεργείων ψεκασµού σε κάποιο δηµοτικό διαµέρισµα,
από αυτά που παρουσιάστηκαν στο διαγωνισµό, ο εργολάβος που θα αναλάβει το έργο θα
υποστεί τις συνέπειες της ψευδούς δηλώσεως καθώς και τις συνέπειες που προβλέπονται από το
διαγωνισµό για την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης. Ο ελάχιστος προβλεπόµενος
αριθµός ψεκαστικών συγκροτηµάτων απεικονίζεται στον ΠΙΝΑΚΑ ΙI του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IΙ.
Έως ότου παραµετροποιηθεί σχετικά η ηλεκτρονική πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ οι ανωτέρω
(υπο)φάκελοι «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» και «Τεχνική Προσφορά» θα υποβάλλονται ως ένας
ενιαίος (υπό)φάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά».
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική
διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου pdf και
προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την
ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Όταν
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική
θεώρηση.
Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου
«∆ικαιολογητικά συµµετοχής - τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική
προσφορά και απαιτούνται να προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω
αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί
από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή.
Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συµµετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
2.4.4 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και
υποβολής οικονοµικών προσφορών
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική
προσφορά του οικονοµικού φορέα.
Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή αποκλεισµού στον (υπό)φάκελο
«Οικονοµική Προσφορά».
Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική
φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε
µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία
που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου
ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη
περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου
το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Επισηµαίνεται ότι η οικονοµική προσφορά γίνεται αποδεκτή µόνον εφόσον υποβληθούν
προσφορές σε όλα τα τµήµατα της οµάδας.

Α. Τιµές
Η τιµή της παρεχόµενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ ανά ψεκαζόµενο ελαιόδενδρο.
Η προσφερόµενη τιµή µονάδας θα δίνεται σε ευρώ € και θα γράφεται αριθµητικώς µε τρία
δεκαδικά ψηφία.
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
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στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης.
Επισηµαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιµής θα
υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα.
Οι προσφερόµενες τιµές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν
αναπροσαρµόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιµή σε ΕΥΡΩ ή
που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα, β) δεν προκύπτει µε σαφήνεια η
προσφερόµενη τιµή, µε την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016 και γ) η
τιµή υπερβαίνει τον προϋπολογισµό της κάθε οµάδας της σύµβασης που καθορίζεται και
τεκµηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτηµα IΙ-ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ της παρούσας
διακήρυξης.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για διάστηµα έξι
(06) µηνών από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόµενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, µε αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής
συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την
παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε την
προβλεπόµενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης µαταιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει,
κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δηµόσιο
συµφέρον, οπότε οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία µπορούν να επιλέξουν
είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συµµετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί
πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην
τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και
αποκλείονται οι λοιποί οικονοµικοί φορείς.
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου και της αξιολόγησης των
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εµπρόθεσµα, µε τον τρόπο και µε το περιεχόµενο που ορίζεται πιο
πάνω και συγκεκριµένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2.
(Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόµενο φακέλων δικαιολογητικών
συµµετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόµενο φακέλου οικονοµικής προσφοράς,
τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονοµικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος
προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής
δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συµπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συµπλήρωσή της σύµφωνα µε την παράγραφο
3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες εξηγήσεις, εντός της
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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 είναι υπό αίρεση,
στ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρµογής,
ζ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα
έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές της σύµβασης.
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3.

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιηµένο στο ΕΣΗ∆ΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρµόδιο όργανο της
Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή ∆ιαγωνισµού), 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 «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική
Προσφορά» την….. ……/……./2019 και ώρα 09:00 π.µ.
 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά», κατά την
ηµεροµηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.
 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την
ηµεροµηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε
επόµενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά τους, µε την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν
χαρακτηρισθεί ως εµπιστευτικές.
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλέσει τους οικονοµικούς φορείς να συµπληρώσουν ή να
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το
περιεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς τους, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του Ν.
4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα
οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων.
Ειδικότερα:
α) Η 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 ή/και την αποδοχή των τεχνικών. 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.
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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 ισότιµων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση
µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται
ενώπιον της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού και παρουσία των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν
τις ισότιµες προσφορές, σύµφωνα µε το άρθρο 90 παρ. 1 του Ν. 4412/2016.
Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση/αποφάσεις του
αποφαινόµενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες
µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ.
Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί προδικαστική προσφυγή σύµφωνα µε την παράγραφο
3.4. της παρούσας.

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών
∆ικαιολογητικά κατακύρωσης

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, είκοσι
(20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή
αντίγραφα που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α΄
74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.5.2. της παρούσας
διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού της
παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής
επιλογής των παραγράφων 2.2.4 αυτής. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή
τους δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον
φέρουν ηµεροµηνία έκδοσης εντός των τριών (03) µηνών που προηγούνται από την
ηµεροµηνία της ως άνω πρόσκλησης.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»),
ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείων pdf και προσκοµίζονται κατά
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής
τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστηµα εκδίδει επιβεβαίωση της
παραλαβής τους και αποστέλλει ενηµερωτικό ηλεκτρονικό µήνυµα σ’ αυτόν στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Αν µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών
διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκοµισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν,
παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει εντός
πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, µέσω του Συστήµατος, ειδοποίησής
του. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί αιτιολογηµένα να παρατείνει την ως άνω προθεσµία κατ’
ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες.
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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 κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως
επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµκή άποψη προσφορά, τηρουµένης της ανωτέρω
διαδικασίας, εάν:κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία
που δηλώθηκαν µε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
i) δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή
ii) από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύονται
οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισµού) και
2.2.4 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρωσης της αναθέτουσας αρχής για
µεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει µε το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε
γνώση µετά την δήλωση και µέχρι την ηµέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόµιση
των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς µεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκοµίσει
ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα
κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.4 της παρούσας διακήρυξης, η
διαδικασία µαταιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη
πρακτικού την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού 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. Τα
αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα
που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύµφωνα µε το άρθρο 100 του Ν. 4412/2016,
εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσµία για την αναστολή της σύναψης της σύµβασης
σύµφωνα µε την επόµενη παράγραφο 3.4.
Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης
επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι :
α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στην παράγραφο 3.4. της
παρούσας βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας
και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός
υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.5.2.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συµφωνητικού
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εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση
πρόσκλησης. Το συµφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.

της

σχετικής

ειδικής

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συµφωνητικό µέσα
στην τεθείσα προθεσµία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγυητική επιστολή συµµετοχής του και η κατακύρωση, µε την ίδια διαδικασία, γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά.

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή ∆ικαστική Προστασία
Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη
σύµβαση και υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµιά από πράξη ή παράλειψη της
αναθέτουσας αρχής, συµπεριλαµβανοµένης και της διακήρυξης, δικαιούται να ασκήσει
ενώπιον της αναθέτουσας αρχής προδικαστική προσφυγή, προσδιορίζοντας ειδικώς τις
νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά του, µέσα σε προθεσµία δέκα
(10) ηµερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της παράνοµης πράξης ή παράλειψης, σύµφωνα µε
τα αναλυτικά οριζόµενα στο άρθρο 4 του ν. 3886/2010 (Α΄/147). Η προδικαστική προσφυγή
υποβάλλεται ηλεκτρονικά 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.
Η αναθέτουσα αρχή αποφαίνεται αιτιολογηµένα, κατόπιν γνωµοδότησης της αρµόδιας
Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων-προδικαστικών προσφυγών, σύµφωνα µε το πιο πάνω
άρθρο, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την άσκηση της προδικαστικής
προσφυγής. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία, τεκµαίρεται η απόρριψή της.
Οι χρήστες - οικονοµικοί φορείς ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της
προσφυγής µέσω της λειτουργίας του Συστήµατος “Επικοινωνία”.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής είναι υποχρεωτική για την υποβολή αίτησης
ασφαλιστικών µέτρων του άρθρου 5 του ν. 3886/2010.
Η αίτηση ασφαλιστικών µέτρων κατατίθεται στο αρµόδιο δικαστήριο µέσα σε προθεσµία
δέκα (10) ηµερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής και η
προθεσµία για την άσκησή της, η άσκηση αυτής και η προθεσµία και η άσκηση της
αίτησης ασφαλιστικών µέτρων κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης, εκτός εάν µε την
προσωρινή διαταγή ο αρµόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Εφόσον ασκηθεί αίτηση
ασφαλιστικών µέτρων, ο αιτών ειδοποιεί σχετικά την Α.Α. µε κάθε πρόσφορο µέσο, όπως τα
ηλεκτρονικά και η τηλεοµοιοτυπία, µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την άσκηση της αιτήσεως.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση αίτησης ασφαλιστικών µέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της
διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ορίζεται άλλως µε την ως άνω προσωρινή διαταγή,
σύµφωνα µε τα αναλυτικά οριζόµενα στο άρθρο 5 του Ν. 3886/2010 όπως ισχύει.
∆ιαφορές 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 ∆ιαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή µαταιώνει ή δύναται να µαταιώσει εν όλω ή εν µέρει αιτιολογηµένα τη
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016,
µετά από γνώµη της αρµόδιας Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού. Επίσης, αν διαπιστωθούν
σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, µπορεί, µετά
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από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, να ακυρώσει µερικώς τη διαδικασία ή να αναµορφώσει
ανάλογα το αποτέλεσµά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σηµείο που
εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η παράλειψη.
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4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 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, µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της
σύµβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειµένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαµβάνει κατ' ελάχιστον
τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθµό και τον τίτλο
της σχετικής σύµβασης. Το περιεχόµενό της είναι σύµφωνο µε το υπόδειγµα που περιλαµβάνεται στο
Παράρτηµα IV της ∆ιακήρυξης και τα οριζόµενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή
όλων των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου,
συµπεριλαµβανοµένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση
της συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση,
συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης,
µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω
εγγυήσεων γίνεται µετά την αντιµετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσµου.

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

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύµβασης
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του
Προσαρτήµατος Α του Ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο 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.

Σελίδα 31

19PROC004700605
2019-03-29
4.5 ∆ικαίωµα 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
∆ικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάµει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

Σελίδα 32

19PROC004700605 2019-03-29
5.

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωµής
5.1.1 Η πληρωµή του αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί µε τον πιο κάτω τρόπο: Η πληρωµή των
ψεκασµών θα γίνεται τµηµατικά και θα εξοφλείται το 100% της αξίας του τιµολογίου το οποίο
θα προσκοµίζεται στη ∆/νση Οικονοµικού ΠΕ Κέρκυρας καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό, που
τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή.
Η πληρωµή της αµοιβής του εργολάβου θα γίνει µετά το πέρας των ψεκασµών και τη σύνταξη
του σχετικού πρακτικού καλής εκτέλεσης ψεκασµού, όπως προβλέπεται από την παρούσα, και
θα καταβάλλεται µετά την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής στο όνοµά του, από τη
∆/νση Οικονοµικού ΠΙΝ και σε βάρος των σχετικών πιστώσεων δακοκτονίας αµέσως µετά την
προσκόµιση των προβλεπόµενων εγγράφων και λοιπών δικαιολογητικών, που προβλέπονται από
τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του Ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού
που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την
πληρωµή.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., την παροχή της
υπηρεσίας στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. Ιδίως
βαρύνεται µε τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης Υπέρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).
β) Κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π (Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών),
επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε
συµπληρωµατικής σύµβασης σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016.
γ) 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
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, επιβάλλονται, µετά από κλήση
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του για παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 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.
Επιπλέον στον ανάδοχο επιβάλλονται οι ακόλουθες ποινές στις παρακάτω περιπτώσεις:
Σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης της έναρξης ή περάτωσης ή ενδιαµέσου διακοπής
συγκεκριµένου ψεκασµού επιβάλλεται στον εργολάβο πρόστιµο τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00
€) για κάθε µέρα αδικαιολόγητης καθυστέρησης των ψεκασµών.
Το ποσό παρακρατείται από την αµοιβή ή την εγγύηση.
Αν η καθυστέρηση είναι άνω των τριών (3) ηµερών ο εργολάβος κατόπιν αποφάσεως της
Οικονοµικής Επιτροπής κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα απ΄ αυτήν
και επιβαρύνεται µε τη διαφορά µεταξύ δύο προσφορών για όλους τους υπόλοιπους ψεκασµούς.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, εκπίπτει υπέρ της ΠΙΝ κατά το ποσοστό των µη εκτελεσθέντων
έργων και ο εργολάβος αποκλείεται προσωρινά ή µόνιµα του διαγωνισµού της δακοκτονίας.
Επίσης καταλογίζεται σε βάρος του ζηµιά που άµεσα ή έµµεσα έχει προκύψει από τη µη εκτέλεση
της σύµβασης.
Ο εργολάβος δεν κηρύσσεται έκπτωτος αν η καθυστέρηση οφείλεται στην υπηρεσία ή σε λόγους
ανωτέρας βίας. Η επίκληση λόγων ανώτερης βίας µπορεί να γίνεται αυθηµερόν (24 ώρες) και
εντός τριών (3) ηµερών η προσκόµιση των αποδεικτικών στοιχείων. ∆ιαφορετικά χάνει το
δικαίωµα να επικαλεσθεί εκ των υστέρων τους λόγους ανωτέρας βίας.
Οι αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής περί καθορισµού και καταλογισµού των από την
παρούσα προβλεπόµενων κυρώσεων αποτελούν βέβαιους και εκκαθαρισµένους τίτλους
απαιτήσεων της ΠΙΝ, αναγνωρίζονται δε ως τέτοιοι από τους εργολάβους.

5.3 ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης
Ο ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάµει των
όρων των παραγράφων 5.2 (Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις) και 6.4.
(Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση), να υποβάλει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και
ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα που εκτελεί-διοικεί τη σύµβαση ήτοι η
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, 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.

Σελίδα 34

19PROC004700605 2019-03-29
6. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
6.1 Παρακολούθηση της σύµβασης
6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης των Συµβάσεων που θα προκύψουν από τον
παρόντα διαγωνισµό θα διενεργείται από τη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας της Π.Ε. Κέρκυρας η
οποία και θα εισηγείται στο αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο ήτοι την 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.
6.1.2. Η αρµόδια υπηρεσία, ορίζει µε απόφασή της για την παρακολούθηση της σύµβασης τον
επόπτη µε καθήκοντα εισηγητή, υπάλληλο της υπηρεσίας.
Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειµένου
της σύµβασης, καθώς και ο έλεγχος της συµµόρφωσης του αναδόχου µε τους όρους της
σύµβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύµβαση µπορεί να
απευθύνει έγγραφα µε οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της
σύµβασης.
6.1.3. Οι εργασίες της δακοκτονίας θα ελέγχονται από τους επόπτες και τους τοµεάρχες της
δακοκτονίας. Η διαπίστωση της καλής εκτέλεσης των ψεκασµών γίνεται µε πρακτικό που
συντάσσεται και υπογράφεται από τον Επόπτη δακοκτονίας και από τον εργολάβο ή εκπρόσωπό
του και θεωρείται αρµοδίως. Το πρακτικό θα συντάσσεται βάσει των ηµερήσιων δελτίων
εργασίας τα οποία θα συντάσσονται από τον εργολάβο και έναν τοµεάρχη και θα εγκρίνονται
από τον Επόπτη ∆ακοκτονίας. Τα ψεκαζόµενα ελαιόδεντρα θα υπολογίζονται από τη ∆/νση
Αγροτικής Οικονοµίας βάσει των δικών της στοιχείων.

6.2 ∆ιάρκεια της σύµβασης
Ο χρόνος ισχύος της Σύµβασης ορίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της έως την 30/11/2019.

6.3

Παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης

Η παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών (οριστικών ή/και τµηµατικών) γίνεται από επιτροπή
παραλαβής που συγκροτείται, σύµφωνα µε την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221
του Ν. 4412/2016, λαµβάνοντας υπόψην το «πρακτικό εκτέλεσης δολωµατικού ψεκασµού
ελαιοδέντρων» που συντάσσεται και υπογράφεται από την αρµόδια υπηρεσία και τους
αρµοδίους υπαλλήλους αυτής όπως περιγράφεται στο άρθρο 6.1. της παρούσης και αναφέρεται
στην παρακολούθησης της Σύµβασης.
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόµενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως
στους όρους της σύµβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει
τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύµβασης και γνωµοδοτεί αν οι
αναφερόµενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχοµενων υπηρεσιών και
συνεπώς αν µπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, µε αιτιολογηµένη
απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου, µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν
λόγω παρεχόµενων υπηρεσιών, µε έκπτωση επί της συµβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει
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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 219 του Ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής
και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόµενων
ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

6.4 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή µέρους των παρεχόµενων υπηρεσιών µε
έκπτωση επί της συµβατικής αξίας, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής µπορεί να εγκρίνεται
αντικατάσταση των υπηρεσιών 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 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.

6.5 Αναπροσαρµογή τιµής
∆εν προβλέπεται αναπροσαρµογή τιµών καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος των Συµβάσεων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα συνεργεία ψεκασµού συγκροτούνται µε ευθύνη και µέριµνα του εργολάβου ανά
οµάδα σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Κάθε συνεργείο αποτελείται
από ψεκαστικά συγκροτήµατα, σύµφωνα µε τον Πίνακα ΙΙ του Παραρτήµατος ΙΙ.
Ι. ΓΕΝΙΚΑ
1. Ο εργολάβος υποχρεούται να προστατεύει όλα τα δέντρα που αναφέρονται στην προκήρυξη,
ψεκάζοντας τα όσες φορές χρειαστεί µε την ίδια τιµή.
2. Οι ψεκασµοί θα γίνουν από 01/07/2019 έως 30/11/2019. Η έκταση και η ηµεροµηνία έναρξης
του ψεκασµού θα καθορίζεται από τη ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας µετά από έγγραφη ή
προφορική εντολή.
3. Ο εργολάβος υποχρεούται να αρχίσει τον ψεκασµό µέσα σε 24 ώρες από την ειδοποίηση εκτός
αν ορίζεται διαφορετικά στην εντολή ή αν υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας, οι οποίοι πρέπει να
αναφερθούν εγγράφως εντός 24 ωρών από τον εργολάβο στην υπηρεσία.
4. Ο εργολάβος υποχρεούται να συµµορφώνεται πρόθυµα στις υποδείξεις των γεωπόνων της
δακοκτονίας (Επόπτες - Τοµεάρχες).
5. Σε περίπτωση που ο ψεκασµός δε γίνεται σύµφωνα µε τους όρους και τις υποδείξεις της ∆/νσης
Αγροτικής Οικονοµίας, ο εργολάβος πέραν των κυρώσεων που αναφέρονται στα άρθρα της
παρούσας διακήρυξης δε θα αµείβεται για το εκτελεσθέν έργο την ηµέρα αυτή και θα του
καταλογίζεται και η αξία των χρησιµοποιηθέντων φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την
παρασκευή του ψεκαστικού υγρού. Επί πλέον ο χρόνος που χάθηκε µέχρι την εφαρµογή του
σωστού ψεκασµού, λογίζεται σαν υστέρηση έναρξης και επιβάλλονται οι προβλεπόµενες
κυρώσεις.
6. Εφόσον ο εργολάβος τηρήσει τις οδηγίες της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας για τους ψεκασµούς
δεν φέρει ευθύνη για την αποτελεσµατικότητα των ψεκασµών.
7. Τα δακοκτόνα υλικά παρέχονται στον εργολάβο δωρεάν και παραδίδονται σ΄ αυτόν από την
αποθήκη της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας. Αυτά µεταφέρονται και διανέµονται στα συνεργεία,
ευθύνη εργολάβου.
Τα περισσεύµατα κάθε ψεκασµού ή όποια άλλα αποθέµατα, θα µένουν στον εργολάβο, θα
φυλάσσονται σε κλειστούς και δροσερούς χώρους καλά ασφαλισµένους µέχρι τελικής
παράδοσης.
Για το σκοπό αυτό θα πρέπει ο εργολάβος να ορίσει το χώρο καθώς και τον υπεύθυνο για τη
φύλαξη των υλικών δακοκτονίας και να το γνωστοποιήσει εγγράφως στη ∆/νση Αγροτικής
Οικονοµία.
8. Τα κενά δοχεία των δακοκτόνων υλικών είναι δηµόσιο υλικό και αποτελούν και αποδεικτικό
υλικό χρήσης τους. Γι΄ αυτό θα τοποθετούνται χωρίς υπολείµµατα στα χαρτόκουτα που ήταν
γεµάτα και θα παραδίδονται από τον εργολάβο στην αποθήκη της ∆/νσης Αγροτικής
Οικονοµίας.
Θα γίνεται αυστηρός έλεγχος στη διαχείριση των υλικών και θα καταλογίζεται η αξία τους στους
υπευθύνους της.
9. Ο εργολάβος θα πρέπει να ορίσει έναν υπεύθυνο για τον εφοδιασµό των ψεκαστικών
µηχανηµάτων και ψεκαστήρων και να γνωρίζει τις περιοχές στις οποίες θα πραγµατοποιείται
ο δολωµατικός ψεκασµός .
10. Ο εργολάβος θα πρέπει να ειδοποιεί τα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα για την έναρξη των ψεκασµών
και να συνεργάζεται στενά µε αυτά για τη σύνταξη προγράµµατος ψεκασµού των τοποθεσιών
του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος ανά ηµέρα, ώστε να ειδοποιούνται τόσο οι ελαιοπαραγωγοί όσο
και οι κτηνοτρόφοι.
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11. Ο εργολάβος θα µεριµνά για την άριστη λειτουργία των ψεκαστικών µηχανηµάτων και
ψεκαστήρων, έχοντας και αρκετά επιπλέον των απαραιτήτων σε ετοιµότητα (ρεζέρβες) ώστε να
µην παρουσιάζεται καµία καθυστέρηση την ώρα των ψεκασµών.
12. Οι εργαζόµενοι θα πρέπει να έχουν την απαραίτητη από το νόµο ηλικία και µάλιστα θα πρέπει
να αποφεύγονται οι ακραίες ηλικίες (να είναι 20-60 ετών).
13. Με Ευθύνη του εργολάβου όλοι οι εργάτες θα πρέπει να λάβουν γνώση των τεχνικών
προδιαγραφών της δακοκτονίας.
14. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωµα αύξησης του αριθµού των προστατευόµενων
ελαιοδέντρων για τη δηµιουργία ζωνών προστασίας στις παρυφές των ψεκαζοµένων περιοχών
σε ποσοστό µέχρι 30%.
ΙΙ. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΕΚΑΣΜΩΝ
Α. Σκευάσµατα - ∆οσολογίες
Τα σκευάσµατα που θα χρησιµοποιηθούν είναι εκείνα που θα εγκρίνει το τµήµα Φυτοπροστασίας
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, το οποίο και θα καθορίσει την δοσολογία των
συγκεκριµένων σκευασµάτων.
Β. Εφαρµογή
1. Κατά τον ψεκασµό θα διασπείρονται 300 cm3. περίπου ψεκαστικού διαλύµατος ανά ψεκαζόµενο
δέντρο κανονικής ανάπτυξης. Θα ψεκάζονται όλα τα δέντρα σε ελαιώνες µε αραιή πυκνότητα
δέντρων (λιγότερα από 10 δέντρα στο στρέµµα), ανά δεύτερο δέντρο στους µέτριας
πυκνότητας ελαιώνες (10-18 ελαιόδεντρα ανά στρέµµα) και ανά τρίτο δέντρο πυκνούς ελαιώνες
(περισσότερα από 18 δέντρα ανά στρέµµα)
2. Το ψεκαστικό µηχάνηµα θα πρέπει να έχει µικρή πίεση (λιγότερη από 10 atm), ώστε το
ψεκαστικό υγρό να πέφτει συγκεντρωµένο µε χοντρή σταγόνα (δ>1mm) για να µπορεί να
παραµένει περισσότερο χρόνο νωπό και προσελκυστικό για βόσκηση από το δάκο και να µην
ξηραίνεται γρήγορα.
3. Το µπεκ θα πρέπει να κλείνει κατά τη µετάβαση από δέντρο σε δέντρο, για να µην χάνεται
άσκοπα ψεκαστικό υγρό και για την προστασία του περιβάλλοντος.
4. Το ψεκαστικό υγρό θα πρέπει να κατευθύνεται στη βορινή πλευρά του δέντρου και στο
εσωτερικό του φυλλώµατος ώστε να παραµένει περισσότερο χρόνο σε νωπή κατάσταση.
5. Ψεκασµοί δεν γίνονται τις απογευµατινές ώρες λόγω συνθηκών υψηλών θερµοκρασιών,
περιορισµένης δυνατότητας ελέγχων και λόγω µειωµένης κίνησης του δάκου δύο ώρες περίπου
πριν τη δύση του ηλίου.
6. Το βυτίο θα πρέπει να είναι πάντοτε καλά σφραγισµένο και µετά το τέλος των ψεκασµών να
πλένεται µε σόδα.
7. Τα βυτία και οι ψεκαστές µπορεί να παίρνουν νερό από πηγές, ποτάµια, ρυάκια και πηγάδια, αν
αυτό είναι πολύ καθαρό. Ποτέ όµως δεν θα προστίθενται τα εντοµοκτόνα κοντά σε αυτά.
8. Κατά την παρασκευή του ψεκαστικού διαλύµατος πρέπει να γίνεται τριπλό πλύσιµο του κενού
συσκευασίας του εντοµοκτόνου.
9. Ο εργολάβος επιβαρύνεται µε όλες τις δαπάνες καλής εφαρµογής και εξυπηρέτησης των
ψεκασµών, δηλαδή µεταφορά των εργατών, των δακοκτόνων υλικών, του νερού και την
παρασκευή του ψεκαστικού διαλύµατος.
10. Για τις τοποθεσίες που δεν µπορεί να καλύψει το ψεκαστικό µηχάνηµα (έλλειψη δρόµου,
µεγάλη κλίση εδάφους, αλλεπάλληλοι περιφραγµένοι ελαιώνες κ.λ.π.) θα πρέπει ο εργολάβος
να διαθέτει 1-2 ψεκαστές µε ψεκαστήρα πλάτης εργαζόµενοι παράλληλα µε το βυτίο, για την
κάλυψη και αυτών των περιοχών. Αν οι περιοχές είναι εκτεταµένες σε ορισµένες κοινότητες
τότε θα πρέπει να συγκροτείται ένα επιπλέον συνεργείο µε ψεκαστήρες πλάτης. Οι περιοχές
αυτές θα γνωστοποιηθούν από τη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας στον εργολάβο.
11. Ο εργολάβος φέρει την ευθύνη για να µην ψεκαστούν βιολογικά κτήµατα µε την προϋπόθεση
ότι αυτά έχουν σηµανθεί περιµετρικά.
12. Το ψεκαστικό διάλυµα θα παρασκευάζεται και θα χρησιµοποιείται την ίδια ηµέρα. Η αξία µη
χρησιµοποιηθέντος ψεκαστικού διαλύµατος της ίδιας ηµέρας, θα καταλογίζεται στον εργολάβο
εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας (π.χ. απότοµη µεταβολή του καιρού, εργατικό ατύχηµα κ.α.)
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13. Αν χρειαστεί να απορριφθεί ψεκαστικό υγρό θα πρέπει να ανοίγεται ειδικός λάκκος στον οποίο
µετά το ψεκαστικό υγρό θα πρέπει να πέσει αρκετός ασβέστης και χώµα.
14. Η διάρκεια των ψεκασµών σε καµιά περίπτωση δε θα υπερβαίνει τις οκτώ (8) συνεχόµενες
ηµέρες όπως επιβάλλει και ο νόµος για τη διεξαγωγή της δακοκτονίας.
15. Η απόδοση ενός ψεκαστικού συγκροτήµατος (βυτίο, οδηγός και αυλοφόρος) δεν θα υπερβαίνει
τα 1.000 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά ηµέρα (ψεκασµός 3.333 δέντρων) και σε ορισµένες
δύσκολές περιοχές τα 500 λίτρα/ηµέρα (ψεκασµός 1.666 δέντρων). Αυτό θα προκύψει από τη
συνεργασία του εργολάβου και της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και θα πρέπει να είναι γνωστό
στην Υπηρεσία για τους ελέγχους. Όταν πρόκειται για ψεκαστήρες πλάτης η εφαρµογή
ψεκαστικού υγρού ανά ψεκαστή δεν θα υπερβαίνει τα 150 λίτρα/ηµέρα (ψεκασµός 500
δέντρων).
ΙΙΙ. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΨΕΚΑΣΜΩΝ
1. Ο ψεκασµός θα αρχίζει στο λυκαυγές και θα σταµατάει όταν η θερµοκρασία υπερβαίνει τους
28οC.
2. ∆εν θα γίνονται ψεκασµοί όταν πρόκειται να βρέξει ή όταν φυσάει άνεµος περισσότερο από
πέντε (5) µποφόρ.
Για την εφαρµογή των παραπάνω την ευθύνη θα φέρουν οι επόπτες και οι τοµεάρχες
δακοκτονίας, οι οποίοι θα πρέπει καθηµερινά κατά τη διάρκεια των ψεκασµών να
παρακολουθούν τα δελτία καιρού.
IV. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ
Τα συνεργεία συγκροτούνται µε ευθύνη και µέριµνα του εργολάβου όπως αυτά αναφέρονται
στην παρούσα διακήρυξη.
V. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΨΕΚΑΣΤΩΝ
Με ευθύνη και δαπάνη του εργολάβου, προκειµένου να είναι ασφαλής ο ψεκαστής δακοκτονίας
θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι κανόνες ορθής εφαρµογής φυτοπροστατευτικών
προϊόντων, δηλαδή:
1.
Να µην υπάρχουν διαρροές ψεκαστικού διαλύµατος από τους ψεκαστήρες.
2. Ο ψεκαστής να χρησιµοποιεί αδιάβροχα πλαστικά γάντια, να φοράει ολόσωµη αδιάβροχη
φόρµα και καπέλο, κατάλληλη µάσκα για την αποφυγή εισπνοών, γυαλιά για την προστασία
των µατιών και ελαστικές µπότες.
3. Τα γάντια µετά από κάθε εφαρµογή πρέπει να πλένονται µε σαπούνι πριν βγουν από τα
χέρια καθώς και η φόρµα µετά τη χρησιµοποίησή της.
Ο Εργολάβος ευθύνεται για κάθε µορφής ατυχήµατα του προσωπικού.
VI. ΕΛΕΓΧΟΙ ΨΕΚΑΣΜΩΝ
Οι εργασίες της δακοκτονίας θα ελέγχονται από τους επόπτες και τους τοµεάρχες της δακοκτονίας.
Καθηµερινά κατά τη διάρκεια των ψεκασµών ο εργολάβος θα συµπληρώνει ένα ηµερήσιο δελτίο
εργασίας που θα του χορηγήσει η υπηρεσία, στο οποίο θα αναγράφονται τα ψεκαστικά µέσα, οι
εργάτες, η ποσότητα του ψεκαστικού διαλύµατος που καταναλώθηκε, ο αριθµός των ψεκασθέντων
δέντρων κ.α.
Τα ηµερήσια δελτία θα συνυπογράφονται από τον εργολάβο και τον τοµεάρχη δακοκτονίας και θα
υποβάλλονται στην υπηρεσία το αργότερο σε µια εβδοµάδα µετά το τέλος του ψεκασµού.
IV. ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η αµοιβή των εργατών είναι αποκλειστική υποχρέωση του εργολάβου και ο εργολάβος
υποχρεούται να τηρεί και να εφαρµόζει απαρέγκλιτα τις σχετικές διατάξεις της εργατικής
νοµοθεσίας, σε ότι αφορά την αµοιβή, την ασφάλισή τους κτλ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΠΙΝΑΚΕΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι (υπόδειγµα)
(1)
α/α

(2)
∆ΗΜΟΤΙΚΟ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

(3)
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΕ
ΒΥΤΙΟ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ Ο
Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΥΛΟΦΟΡΩΝ Ή ΨΕΚΑΣΤΩΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
..............................................................
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ
Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Α. ΠΕΡΙΟΧΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΕΡΕΙΩΝ
ΨΕΚΑΖΟΜΕΝΑ
∆ΕΝΤΡΑ
12000
41000

1
2

Τ. Κ. Περουλάδων
∆. Κ. Αυλιωτών

3

Τ. Κ. Σιδαρίου

2000

4

Τ. Κ. Αντιπερνών

6000

5

Τ. Κ Καβαλλουρίου

12000

6

Τ. Κ Αγραφών

12000

ΣΥΝΟΛΟ

85000

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ
5Τρακτέρ

ΣΥΝΘΕΣΗ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ
5 Τρακτέρ +
10 Εργάτες
έως 8 ηµέρες

ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΙΜΗ σε ΕΥΡΩ ανά ψεκαζόµενο ελαιόδενδρο = 0,123
Β. ΠΕΡΙΟΧΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

1
2
3

Τ.Κ. Αγρός
Τ.Κ. Αρκαδάδες
Τ.Κ. Αφιώνας
ΣΥΝΟΛΟ

ΨΕΚΑΖΟΜΕΝΑ
∆ΕΝΤΡΑ
15000
5500
6000

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ
2 Τρακτέρ

ΣΥΝΘΕΣΗ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ
2 Τρακτέρ +
4 Εργάτες έως 8
ηµέρες

26.500

ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΙΜΗ σε ΕΥΡΩ ανά ψεκαζόµενο ελαιόδενδρο = 0,124
Γ. ΠΕΡΙΟΧΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ
ΨΕΚΑΖΟΜΕΝΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
∆ΕΝΤΡΑ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ
1. ∆. Κοινότητα Λευκίµµη &
83000
6 Τρακτέρ
T.
Kοινότητα
Άνω
Λευκίµµη
2. ∆. Κοινότητα Νεοχωρίου
27000
ΣΥΝΟΛΟ
110.000

ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΙΜΗ σε ΕΥΡΩ ανά ψεκαζόµενο ελαιόδενδρο = 0,099
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∆. ΠΕΡΙΟΧΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ

1.
2.
3.

∆. Κ. Αγ Ματθαίου
Τ.Κ. Πεντατίου
Τ.Κ. Βουνιατάδων
ΣΥΝΟΛΟ

ΨΕΚΑΖΟΜΕΝΑ
∆ΕΝΤΡΑ
120.000
18.000
13.500

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ
8 Τρακτέρ

ΣΥΝΘΕΣΗ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ
8 Τρακτέρ +
16 Εργάτες έως
8 ηµέρες

151.500
ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΙΜΗ σε ΕΥΡΩ ανά ψεκαζόµενο ελαιόδενδρο = 0,110

Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΕΛΙΩΝ

1.
2.
3
4
5
6
7
8
9
10

Τ. Κοινότητα Αγίου Ιωάννη
Τ. Κοινότητα Βάτου
Τ. Κοινότητα Κοκκινιού
Τ. Κοινότητα Κοµπιτσίου
Τ. Κοινότητα Μαρµάρου
Τ. Κοινότητα Πέλεκα
∆. Κοινότητα Σιναράδων
Τ. Κοινότητα Κανακάδων
Τ. Κοινότητα Άφρας
∆. Κοινότητα Γιαννάδων
ΣΥΝΟΛΟ

ΨΕΚΑΖΟΜΕΝΑ
∆ΕΝΤΡΑ
10.000
7.000
2.500
4.000
5.000
20.000
22.000
2.500
4.000
25.000
102.000

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ

5 Τρακτέρ

ΣΥΝΘΕΣΗ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ

5 Τρακτέρ +
10 Εργάτες
έως 8 ηµέρες

ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΙΜΗ σε ΕΥΡΩ ανά ψεκαζόµενο ελαιόδενδρο = 0,124

ΣΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ

1.
2

∆. Κοινότητα Περιβολίου
∆. Κοινότητα Αργυράδων
ΣΥΝΟΛΟ

ΨΕΚΑΖΟΜΕΝΑ
∆ΕΝΤΡΑ
32.000
43000
75.000

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ
4 Τρακτέρ

ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΙΜΗ σε ΕΥΡΩ ανά ψεκαζόµενο ελαιόδενδρο = 0,107
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Ζ. ΠΕΡΙΟΧΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΑΙΑΚΩΝ

1.
2.
3.

Τ. Κοινότητα Σπαρτύλα
Τ. Κοινότητα Σγουράδων
Τ. Κοινότητα Σωκρακίου
ΣΥΝΟΛΟ

ΨΕΚΑΖΟΜΕΝΑ
∆ΕΝΤΡΑ
32000
14.000
22.000
68.000

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ
4 Τρακτέρ

ΣΥΝΘΕΣΗ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ
4 Τρακτέρ +
8 Εργάτες
έως 8 ηµέρες

ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΙΜΗ σε ΕΥΡΩ ανά ψεκαζόµενο ελαιόδενδρο = 0,124

Η. ΠΕΡΙΟΧΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ

1.

∆. Κοινότητα Λιαπάδων
ΣΥΝΟΛΟ

ΨΕΚΑΖΟΜΕΝΑ
∆ΕΝΤΡΑ
50.000
50.000

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ
3 Τρακτέρ

ΣΥΝΘΕΣΗ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ
3 Τρακτέρ +
6 Εργάτες
έως 8 ηµέρες

ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΙΜΗ σε ΕΥΡΩ ανά ψεκαζόµενο ελαιόδενδρο = 0,124

Θ. ΠΕΡΙΟΧΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ

1.

∆. Κοινότητα Κερκυραίων
ΣΥΝΟΛΟ

ΨΕΚΑΖΟΜΕΝΑ
∆ΕΝΤΡΑ
40.000
40.000

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ
2 Τρακτέρ

ΣΥΝΘΕΣΗ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ
2 Τρακτέρ +
4 Εργάτες
έως 8 ηµέρες

ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΙΜΗ σε ΕΥΡΩ ανά ψεκαζόµενο ελαιόδενδρο = 0,124

Ι. ΠΕΡΙΟΧΗ ∆. Κοινότητα Ερείκουσα

1.

∆. Κοινότητα Ερείκουσα

ΨΕΚΑΖΟΜΕΝΑ
∆ΕΝΤΡΑ
9.100

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ
1 Τρακτέρ

ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΙΜΗ σε ΕΥΡΩ ανά ψεκαζόµενο ελαιόδενδρο = 0,116
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Κ. ΠΕΡΙΟΧΗ ∆. Κοινότητα Μαθρακίου

1.

∆.Κοινότητα Μαθρακίου

ΨΕΚΑΖΟΜΕΝΑ
∆ΕΝΤΡΑ
10.000

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ
1 Τρακτέρ

ΣΥΝΘΕΣΗ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ
1 Τρακτέρ +
2 Εργάτες έως
4 ηµέρες

ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΙΜΗ σε ΕΥΡΩ ανά ψεκαζόµενο ελαιόδενδρο = 0,117
Λ. ΠΕΡΙΟΧΗ ∆. Κοινότητα Οθωνοί

1.

∆. Κοινότητα Οθωνών

ΨΕΚΑΖΟΜΕΝΑ
∆ΕΝΤΡΑ
22.000

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ
1 Τρακτέρ

ΣΥΝΘΕΣΗ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ
1 Τρακτέρ +
2 Εργάτες έως 8
ηµέρες

ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΙΜΗ σε ΕΥΡΩ ανά ψεκαζόµενο ελαιόδενδρο = 0,117
1.

Για κάθε συνεργείο απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατάθεση στα
απαραίτητα
δικαιολογητικά τουλάχιστον για έναν ψεκαστή το πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής
χρήσης γεωργικών φαρµάκων σύµφωνα µε το Ν 4036/2012 τρακτερ .
2. O εξοπλισµός εφαρµογής γεωργικών φαρµάκων θα πρέπει να φέρει Πιστοποιητικό
Επιθεώρησης που εντάσσει τον εξοπλισµό στην Κατηγορία I ή II και να συνοδεύεται από
αυτοκόλλητο σήµα καταλληλόλητας (stiker) όπως προβλέπεται στην Υ.Α. Ε8
1831/39763/2015 (ΦΕΚ Β΄671).

∆ιευκρίνιση: Το κάθε συνεργείο αποτελείται από τον οδηγό του τρακτέρ και δύο εργάτες
ψεκαστές.
Στα αναφερόµενα ψεκαζόµενα ελαιόδεντρα του ΠΙΝΑΚΑ Ι ∆ΕΝ συµπεριλαµβάνεται περιµετρική
ζώνη προστασίας από όµορες περιοχές που δεν συµµετέχουν στο πρόγραµµα της δακοκτονίας.
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωµα αύξησης του αριθµού των προστατευόµενων
ελαιοδέντρων για την δηµιουργία ζωνών προστασίας στις παρυφές των ψεκαζοµένων περιοχών σε
ποσοστό µέχρι 30%.
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ONOMAΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ……………………………
∆/Ν∆Η :………………………….Τ.Κ…………………
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ................................................
ΑΡ. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ & ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ……………………………..

ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:
ΠΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΣΠ.ΣΑΜΑΡΑ 13 ΚΕΡΚΥΡΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. …………

ΕΥΡΩ ………..

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 ………………………… υπέρ του:
(i)
[σε
περίπτωση
φυσικού
προσώπου]:
(ονοµατεπώνυµο,
........................................................,
ΑΦΜ:
……………………................
.......................………………………………….., ή

πατρώνυµο)
(διεύθυνση)

(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 τη συµµετοχή του/της/τους σύµφωνα µε την (αριθµό/ηµεροµηνία) .....................
∆ιακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ....................................................
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων /Π.Ε. Κέρκυρας (Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη
αναδόχου για την ανάθεση της σύµβασης: “(τίτλος σύµβασης)”/ για την/τις οµάδα/ες
…………………………..
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 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την …………………………………………………..
( ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος τριάντα
(30) ηµέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη ∆\ξη).
Σελίδα 45

19PROC004700605 2019-03-29

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 2.2.2 της ∆ιακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, µε την
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της.
Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας
και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να
εκδίδουµε.
(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή)
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ONOMAΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ……………………………
∆/Ν∆Η :………………………….Τ.Κ…………………
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ................................................
ΑΡ. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ & ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ……………………………..

ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:
ΠΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΣΠ.ΣΑΜΑΡΑ 13 ΚΕΡΚΥΡΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. …………

ΕΥΡΩ ………..

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................................................................................... υπέρ του:
(i)
[σε
περίπτωση
φυσικού
προσώπου]:
(ονοµατεπώνυµο
..............................,
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) ................................................................, ή
(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία)
......................
(διεύθυνση) ................................................................ ή

,

πατρώνυµο)

........................,

ΑΦΜ:

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών προσώπων α) (πλήρη
επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
β) (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 των όρων της σύµβασης “ (τίτλος σύµβασης)”, σύµφωνα µε την
αριθµό/ηµεροµηνία) ........................ ∆ιακήρυξη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ΠΕ
Κέρκυρας.
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 5 ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει
µέχρι και την ............... 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 εκδίδουµε.
(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή)
Σελίδα 47

19PROC004700605 2019-03-29
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Σχέδιο Σύµβασης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
ΜΕ ΘΕΜΑ:
«Ανάθεση δολωµατικού από εδάφους ψεκασµού επί ……….. ελαιοδένδρων στα πλαίσια
του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2019 στην
περιοχή της ∆ηµοτικής Ενότητας …....……. στην ΠΕ Κέρκυρας».
Στην Κέρκυρα σήµερα την …………... του µηνός………….....……. του έτους 2019 και ηµέρα
……………………στα Γραφεία του Τµήµατος Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού της ΠΙΝ, οι
υπογεγραµµένοι:
Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος, ως νόµιµος εκπρόσωπος της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και έχοντας υπόψη την υπ’ αριθ. …… ………………. απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων, που κατακύρωσε το αποτέλεσµα του από ………….. 2019
ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού για την ανάθεση υλοποίησης του έργου
«Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασµό ελαιοδέντρων στο πλαίσιο του
Προγράµµατος Συλλογικής Καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2019 στην Περιφέρεια
Ιονίων Νήσων-ΠΕ Κέρκυρας» σύµφωνα µε την αριθµ. ….…../…-…-2019 διακήρυξη
Ο…………………………………………………………………………………………………………………………………
κάτοικος ………………………………………………….., κάτοχος του υπ’αριθ……………….. ∆ελτίου
Αστυνοµικής Ταυτότητας, που θα καλείται στο εξής εργολάβος, συνοµολογούν και αποδέχονται τα
κάτωθι:
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΑΜΟΙΒΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Ο πρώτος από τους συµβαλλόµενους µε την ως άνω ιδιότητά του, αναθέτει στον δεύτερο και
αυτός αναλαµβάνει την εκτέλεση δολωµατικού από εδάφους ψεκασµού δακοκτονίας στην περιοχή
της ∆ηµοτικής Ενότητας………….……,στην ……….……………………, ως κατωτέρω :
Α. ΠΕΡΙΟΧΗ ∆ηµοτική Ενότητα ……………

1.

∆ΗΜΟΤΙΚΟ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
………

ΨΕΚΑΖΟΜΕΝ
Α ∆ΕΝ∆ΡΑ
……..

ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΙΜΗ σε ΕΥΡΩ
Ανά ψεκαζόµενο ελαιόδενδρο
………….

Η τιµή ανά ψεκαζόµενο ελαιόδενδρο στην περιοχή αυτή κατακυρώθηκε στο ποσό των ............... €
ανά ψεκαζόµενο ελαιόδενδρο χωρίς ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ ανέρχεται σε ποσοστό 24% και θα βαρύνει την
Υπηρεσία.
ΑΡΘΡΟ 2ο
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ι. ΓΕΝΙΚΑ
1. Ο εργολάβος υποχρεούται να προστατεύει όλα τα δέντρα που αναφέρονται στην προκήρυξη,
ψεκάζοντας τα όσες φορές χρειαστεί µε την ίδια τιµή.
2. Οι ψεκασµοί θα γίνουν από 01/07/2019 έως 30/11/2019. Η έκταση και η ηµεροµηνία έναρξης
του ψεκασµού θα καθορίζεται από τη ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας µετά από έγγραφη ή
προφορική εντολή.
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3. Ο εργολάβος υποχρεούται να αρχίσει τον ψεκασµό µέσα σε 24 ώρες από την ειδοποίηση εκτός
αν ορίζεται διαφορετικά στην εντολή ή αν υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας, οι οποίοι πρέπει να
αναφερθούν εγγράφως εντός 24 ωρών από τον εργολάβο στην υπηρεσία.
4. Ο εργολάβος υποχρεούται να συµµορφώνεται πρόθυµα στις υποδείξεις των γεωπόνων της
δακοκτονίας (Επόπτες - Τοµεάρχες).
5. Σε περίπτωση που ο ψεκασµός δε γίνεται σύµφωνα µε τους όρους και τις υποδείξεις της ∆/νσης
Αγροτικής Οικονοµίας, ο εργολάβος πέραν των κυρώσεων που αναφέρονται στα άρθρα της
παρούσας διακήρυξης δε θα αµείβεται για το εκτελεσθέν έργο την ηµέρα αυτή και θα του
καταλογίζεται και η αξία των χρησιµοποιηθέντων φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την
παρασκευή του ψεκαστικού υγρού. Επί πλέον ο χρόνος που χάθηκε µέχρι την εφαρµογή του
σωστού ψεκασµού, λογίζεται σαν υστέρηση έναρξης και επιβάλλονται οι προβλεπόµενες
κυρώσεις.
6. Εφόσον ο εργολάβος τηρήσει τις οδηγίες της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας για τους ψεκασµούς
δεν φέρει ευθύνη για την αποτελεσµατικότητα των ψεκασµών.
7. Τα δακοκτόνα υλικά παρέχονται στον εργολάβο δωρεάν και παραδίδονται σ΄ αυτόν από την
αποθήκη της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας. Αυτά µεταφέρονται και διανέµονται στα συνεργεία,
ευθύνη εργολάβου.
Τα περισσεύµατα κάθε ψεκασµού ή όποια άλλα αποθέµατα, θα µένουν στον εργολάβο, θα
φυλάσσονται σε κλειστούς και δροσερούς χώρους καλά ασφαλισµένους µέχρι τελικής
παράδοσης.
Για το σκοπό αυτό θα πρέπει ο εργολάβος να ορίσει το χώρο καθώς και τον υπεύθυνο για τη
φύλαξη των υλικών δακοκτονίας και να το γνωστοποιήσει εγγράφως στη ∆/νση Αγροτικής
Οικονοµία.
8. Τα κενά δοχεία των δακοκτόνων υλικών είναι δηµόσιο υλικό και αποτελούν και αποδεικτικό
υλικό χρήσης τους. Γι΄ αυτό θα τοποθετούνται χωρίς υπολείµµατα στα χαρτόκουτα που ήταν
γεµάτα και θα παραδίδονται από τον εργολάβο στην αποθήκη της ∆/νσης Αγροτικής
Οικονοµίας.
Θα γίνεται αυστηρός έλεγχος στη διαχείριση των υλικών και θα καταλογίζεται η αξία τους στους
υπευθύνους της.
9. Ο εργολάβος θα πρέπει να ορίσει έναν υπεύθυνο για τον εφοδιασµό των ψεκαστικών
µηχανηµάτων και ψεκαστήρων και να γνωρίζει τις περιοχές στις οποίες θα πραγµατοποιείται
ο δολωµατικός ψεκασµός .
10. Ο εργολάβος θα πρέπει να ειδοποιεί τα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα για την έναρξη των ψεκασµών
και να συνεργάζεται στενά µε αυτά για τη σύνταξη προγράµµατος ψεκασµού των τοποθεσιών
του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος ανά ηµέρα, ώστε να ειδοποιούνται τόσο οι ελαιοπαραγωγοί όσο
και οι κτηνοτρόφοι.
11. Ο εργολάβος θα µεριµνά για την άριστη λειτουργία των ψεκαστικών µηχανηµάτων και
ψεκαστήρων, έχοντας και αρκετά επιπλέον των απαραιτήτων σε ετοιµότητα (ρεζέρβες) ώστε να
µην παρουσιάζεται καµία καθυστέρηση την ώρα των ψεκασµών.
12. Οι εργαζόµενοι θα πρέπει να έχουν την απαραίτητη από το νόµο ηλικία και µάλιστα θα πρέπει
να αποφεύγονται οι ακραίες ηλικίες (να είναι 20-60 ετών).
13. Με Ευθύνη του εργολάβου όλοι οι εργάτες θα πρέπει να λάβουν γνώση των τεχνικών
προδιαγραφών της δακοκτονίας.
14. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωµα αύξησης του αριθµού των προστατευόµενων
ελαιοδέντρων για τη δηµιουργία ζωνών προστασίας στις παρυφές των ψεκαζοµένων περιοχών
σε ποσοστό µέχρι 30%.
ΙΙ. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΕΚΑΣΜΩΝ
Α. Σκευάσµατα - ∆οσολογίες
Τα σκευάσµατα που θα χρησιµοποιηθούν είναι εκείνα που θα εγκρίνει το τµήµα Φυτοπροστασίας
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, το οποίο και θα καθορίσει την δοσολογία των
συγκεκριµένων σκευασµάτων.
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Β. Εφαρµογή
1. Κατά τον ψεκασµό θα διασπείρονται 300 cm3. περίπου ψεκαστικού διαλύµατος ανά ψεκαζόµενο
δέντρο κανονικής ανάπτυξης. Θα ψεκάζονται όλα τα δέντρα σε ελαιώνες µε αραιή πυκνότητα
δέντρων (λιγότερα από 10 δέντρα στο στρέµµα), ανά δεύτερο δέντρο στους µέτριας
πυκνότητας ελαιώνες (10-18 ελαιόδεντρα ανά στρέµµα) και ανά τρίτο δέντρο πυκνούς
ελαιώνες (περισσότερα από 18 δέντρα ανά στρέµµα)
2. Το ψεκαστικό µηχάνηµα θα πρέπει να έχει µικρή πίεση (λιγότερη από 10 atm), ώστε το
ψεκαστικό υγρό να πέφτει συγκεντρωµένο µε χοντρή σταγόνα (δ>1mm) για να µπορεί να
παραµένει περισσότερο χρόνο νωπό και προσελκυστικό για βόσκηση από το δάκο και να µην
ξηραίνεται γρήγορα.
3. Το µπεκ θα πρέπει να κλείνει κατά τη µετάβαση από δέντρο σε δέντρο, για να µην χάνεται
άσκοπα ψεκαστικό υγρό και για την προστασία του περιβάλλοντος.
4. Το ψεκαστικό υγρό θα πρέπει να κατευθύνεται στη βορινή πλευρά του δέντρου και στο
εσωτερικό του φυλλώµατος ώστε να παραµένει περισσότερο χρόνο σε νωπή κατάσταση.
5. Ψεκασµοί δεν γίνονται τις απογευµατινές ώρες λόγω συνθηκών υψηλών θερµοκρασιών,
περιορισµένης δυνατότητας ελέγχων και λόγω µειωµένης κίνησης του δάκου δύο ώρες περίπου
πριν τη δύση του ηλίου.
6. Το βυτίο θα πρέπει να είναι πάντοτε καλά σφραγισµένο και µετά το τέλος των ψεκασµών να
πλένεται µε σόδα.
7. Τα βυτία και οι ψεκαστές µπορεί να παίρνουν νερό από πηγές, ποτάµια, ρυάκια και πηγάδια, αν
αυτό είναι πολύ καθαρό. Ποτέ όµως δεν θα προστίθενται τα εντοµοκτόνα κοντά σε αυτά.
8. Κατά την παρασκευή του ψεκαστικού διαλύµατος πρέπει να γίνεται τριπλό πλύσιµο του κενού
συσκευασίας του εντοµοκτόνου.
9. Ο εργολάβος επιβαρύνεται µε όλες τις δαπάνες καλής εφαρµογής και εξυπηρέτησης των
ψεκασµών, δηλαδή µεταφορά των εργατών, των δακοκτόνων υλικών, του νερού και την
παρασκευή του ψεκαστικού διαλύµατος.
10. Για τις τοποθεσίες που δεν µπορεί να καλύψει το ψεκαστικό µηχάνηµα (έλλειψη δρόµου,
µεγάλη κλίση εδάφους, αλλεπάλληλοι περιφραγµένοι ελαιώνες κ.λ.π.) θα πρέπει ο εργολάβος
να διαθέτει 1-2 ψεκαστές µε ψεκαστήρα πλάτης εργαζόµενοι παράλληλα µε το βυτίο, για την
κάλυψη και αυτών των περιοχών. Αν οι περιοχές είναι εκτεταµένες σε ορισµένες κοινότητες
τότε θα πρέπει να συγκροτείται ένα επιπλέον συνεργείο µε ψεκαστήρες πλάτης. Οι περιοχές
αυτές θα γνωστοποιηθούν από τη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας στον εργολάβο.
11. Ο εργολάβος φέρει την ευθύνη για να µην ψεκαστούν βιολογικά κτήµατα µε την προϋπόθεση
ότι αυτά έχουν σηµανθεί περιµετρικά.
12. Το ψεκαστικό διάλυµα θα παρασκευάζεται και θα χρησιµοποιείται την ίδια ηµέρα. Η αξία µη
χρησιµοποιηθέντος ψεκαστικού διαλύµατος της ίδιας ηµέρας, θα καταλογίζεται στον εργολάβο
εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας (π.χ. απότοµη µεταβολή του καιρού, εργατικό ατύχηµα κ.α.)
13. Αν χρειαστεί να απορριφθεί ψεκαστικό υγρό θα πρέπει να ανοίγεται ειδικός λάκκος στον οποίο
µετά το ψεκαστικό υγρό θα πρέπει να πέσει αρκετός ασβέστης και χώµα.
14. Η διάρκεια των ψεκασµών σε καµιά περίπτωση δε θα υπερβαίνει τις οκτώ (8) συνεχόµενες
ηµέρες όπως επιβάλλει και ο νόµος για τη διεξαγωγή της δακοκτονίας.
15. Η απόδοση ενός ψεκαστικού συγκροτήµατος (βυτίο, οδηγός και αυλοφόρος) δεν θα υπερβαίνει
τα 1.000 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά ηµέρα (ψεκασµός 3.333 δέντρων) και σε ορισµένες
δύσκολές περιοχές τα 500 λίτρα/ηµέρα (ψεκασµός 1.666 δέντρων). Αυτό θα προκύψει από τη
συνεργασία του εργολάβου και της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και θα πρέπει να είναι
γνωστό στην Υπηρεσία για τους ελέγχους. Όταν πρόκειται για ψεκαστήρες πλάτης η εφαρµογή
ψεκαστικού υγρού ανά ψεκαστή δεν θα υπερβαίνει τα 150 λίτρα/ηµέρα (ψεκασµός 500
δέντρων).

ΙΙΙ. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΨΕΚΑΣΜΩΝ
1. Ο ψεκασµός θα αρχίζει στο λυκαυγές και θα σταµατάει όταν η θερµοκρασία υπερβαίνει τους
28οC.
2. ∆εν θα γίνονται ψεκασµοί όταν πρόκειται να βρέξει ή όταν φυσάει άνεµος περισσότερο από
πέντε (5) µποφόρ.
Για την εφαρµογή των παραπάνω την ευθύνη θα φέρουν οι επόπτες και οι τοµεάρχες
δακοκτονίας, οι οποίοι θα πρέπει καθηµερινά κατά τη διάρκεια των ψεκασµών να
παρακολουθούν τα δελτία καιρού.
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IV. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ
Τα συνεργεία συγκροτούνται µε ευθύνη και µέριµνα του εργολάβου όπως αυτά αναφέρονται
στην παρούσα διακήρυξη.

V. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΨΕΚΑΣΤΩΝ
Με ευθύνη και δαπάνη του εργολάβου, προκειµένου να είναι ασφαλής ο ψεκαστής δακοκτονίας
θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι κανόνες ορθής εφαρµογής φυτοπροστατευτικών
προϊόντων, δηλαδή:
1. Να µην υπάρχουν διαρροές ψεκαστικού διαλύµατος από τους ψεκαστήρες.
2. Ο ψεκαστής να χρησιµοποιεί αδιάβροχα πλαστικά γάντια, να φοράει ολόσωµη αδιάβροχη
φόρµα και καπέλο, κατάλληλη µάσκα για την αποφυγή εισπνοών, γυαλιά για την προστασία
των µατιών και ελαστικές µπότες.
3. Τα γάντια µετά από κάθε εφαρµογή πρέπει να πλένονται µε σαπούνι πριν βγουν από τα
χέρια καθώς και η φόρµα µετά τη χρησιµοποίησή της.
Ο Εργολάβος ευθύνεται για κάθε µορφής ατυχήµατα του προσωπικού.
VI. ΕΛΕΓΧΟΙ ΨΕΚΑΣΜΩΝ
Οι εργασίες της δακοκτονίας θα ελέγχονται από τους επόπτες και τους τοµεάρχες της δακοκτονίας.
Καθηµερινά κατά τη διάρκεια των ψεκασµών ο εργολάβος θα συµπληρώνει ένα ηµερήσιο δελτίο
εργασίας που θα του χορηγήσει η υπηρεσία, στο οποίο θα αναγράφονται τα ψεκαστικά µέσα, οι
εργάτες, η ποσότητα του ψεκαστικού διαλύµατος που καταναλώθηκε, ο αριθµός των
προστατευθέντων δέντρων κ.α.
Τα ηµερήσια δελτία θα συνυπογράφονται από τον εργολάβο και τον τοµεάρχη δακοκτονίας και θα
υποβάλλονται στην υπηρεσία το αργότερο σε µια εβδοµάδα µετά το τέλος του ψεκασµού.
VII. ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η αµοιβή των εργατών εξαρτάται από τη συµφωνία τους µε τον εργολάβο.
ΑΡΘΡΟ 3ο
ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΨΕΚΑΣΜΩΝ
Ο χρόνος ψεκασµού διαρκεί 5 µήνες (από 01/07/2019 έως 30/11/2019).
ΑΡΘΡΟ 4ο
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης της έναρξης ή περάτωσης ή ενδιαµέσου διακοπής
συγκεκριµένου ψεκασµού επιβάλλεται στον εργολάβο πρόστιµο τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €)
για κάθε µέρα αδικαιολόγητης καθυστέρησης των ψεκασµών.
Το ποσό παρακρατείται από την αµοιβή ή την εγγύηση.
Αν η καθυστέρηση είναι άνω των τριών (3) ηµερών ο εργολάβος κατόπιν αποφάσεως της
Οικονοµικής Επιτροπής κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα απ΄ αυτήν
και επιβαρύνεται µε τη διαφορά µεταξύ δύο προσφορών για όλους τους υπόλοιπους ψεκασµούς.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, εκπίπτει υπέρ της ΠΙΝ κατά το ποσοστό των µη εκτελεσθέντων
έργων και ο εργολάβος αποκλείεται προσωρινά ή µόνιµα του διαγωνισµού της δακοκτονίας. Επίσης
καταλογίζεται σε βάρος του ζηµιά που άµεσα ή έµµεσα έχει προκύψει από τη µη εκτέλεση της
σύµβασης.
Ο εργολάβος δεν κηρύσσεται έκπτωτος αν η καθυστέρηση οφείλεται στην υπηρεσία ή σε λόγους
ανωτέρας βίας. Η επίκληση λόγων ανώτερης βίας µπορεί να γίνεται αυθηµερόν (24 ώρες) και εντός
τριών (3) ηµερών η προσκόµιση των αποδεικτικών στοιχείων. ∆ιαφορετικά χάνει το δικαίωµα να
επικαλεσθεί εκ των υστέρων τους λόγους ανωτέρας βίας.
Οι αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής περί καθορισµού και καταλογισµού των από την παρούσα
προβλεπόµενων κυρώσεων αποτελούν βέβαιους και εκκαθαρισµένους τίτλους απαιτήσεων της ΠΙΝ,
αναγνωρίζονται δε ως τέτοιοι από τους εργολάβους.

Σελίδα 51

19PROC004700605 2019-03-29
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
Ο εργολάβος κηρύσσεται έκπτωτος στις παρακάτω περιπτώσεις:
Α. Όταν δεν υπογράφει τη σύµβαση στην προθεσµία που ορίζεται από τη διακήρυξη αυτή.
Β. Όταν δεν τηρήσει τους όρους της σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 6ο
∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ
Η διαπίστωση της καλής εκτέλεσης των ψεκασµών γίνεται µε πρακτικό που συντάσσεται και
υπογράφεται από τον Επόπτη δακοκτονίας και από τον εργολάβο ή εκπρόσωπό του και θεωρείται
από τον ∆/ντή ∆ακοκτονίας.
Το πρακτικό θα συντάσσεται βάσει των ηµερήσιων δελτίων εργασίας τα οποία θα συντάσσονται
από τον εργολάβο και έναν τοµεάρχη και θα εγκρίνονται από τον Επόπτη ∆ακοκτονίας.
Τα ψεκαζόµεν ελαιόδεντρα θα υπολογίζονται από τη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας βάσει των δικών
της στοιχείων.
Σε περίπτωση διαφωνίας του εργολάβου ως προς την ψεκασθείσα έκταση ή άλλο θέµα
παραπέµπεται στην Οικονοµική Επιτροπή, η απόφαση της οποίας είναι οριστική και τελεσίδικη και
δεν υπόκειται σε κανένα ένδικο µέσο
ΑΡΘΡΟ 7ο
ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Απαγορεύεται µε ποινή έκπτωσης η εκχώρηση από τον εργολάβο µέρους ή του συνόλου του
κατακυρωθέντος έργου, χωρίς ειδική έγκριση της υπηρεσίας και υπογραφή της σχετικής πράξης.

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν όλοι οι ψεκασµοί στο τέλος της περιόδου ψεκασµών
(30/11/2019) έχουν γίνει σύµφωνα µε όλους τους όρους της διακήρυξης.
Για ο,τιδήποτε δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι διατάξεις του N.4412/2016
ΑΡΘΡΟ 9ο
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΠΛΗΡΩΜΗ
Για την πληρωµή της αξίας του ψεκασµού θα προσκοµίζονται στην Υπηρεσία τα απαραίτητα
δικαιολογητικά :
1. Τιµολόγιο του Εργολάβου
2. Βεβαίωση Ασφαλιστικής και Φορολογικής Ενηµερότητας
Ο εργολάβος υπόκειται στις νόµιµες κρατήσεις του ∆ηµοσίου :
α) Κράτηση 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.). Η
ανωτέρω κράτηση υπόκειται σε τέλος χαρτοσήµου 3% και 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ χαρτοσήµου.
β) Κράτηση 0,06 % υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ).
Η ανωτέρω κράτηση υπόκειται σε
τέλος χαρτοσήµου 3% και 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ
χαρτοσήµου.
γ) Φόρος εισοδήµατος ποσοστό 8% σύµφωνα µε το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013.
Για την παρακράτηση του φόρου εισοδήµατος η Υπηρεσία θα χορηγήσει στον εργολάβο σχετική
βεβαίωση.
Η πληρωµή της αµοιβής του εργολάβου θα γίνει µετά το πέρας των ψεκασµών και τη σύνταξη του
σχετικού πρακτικού διενέργειας ψεκασµού όπως προβλέπεται από την παρούσα και θα
καταβάλλεται µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος στο όνοµά του από τη ∆/νση Οικονοµικού και
σε βάρος των σχετικών πιστώσεων δακοκτονίας αµέσως µετά την προσκόµιση των προβλεπόµενων
εγγράφων και λοιπών δικαιολογητικών.
ΑΡΘΡΟ 10ο
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης κατετέθη από τον εργολάβο η µε αριθµό
………………....…..…… εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού …….........................… €,
απεριορίστου ισχύος, της ………....……....….. Τράπεζας.
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Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική εκτέλεση των υπηρεσιών.
Η παρούσα σύµβαση διέπεται από τις διατάξεις του Νόµου 4412/2016, τους όρους της µε αριθµό
πρωτ. οικ. ……… 2019 διακήρυξης και τους όρους προσφοράς του εργολάβου.
ΑΡΘΡΟ 11ο
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Αρµόδια δικαστήρια για τη σύµβαση αυτή είναι τα δικαστήρια Κέρκυρας.

Η σύµβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία (3) όµοια αντίτυπα, διαβιβάστηκε στους συµβαλλόµενους και
υπογράφτηκε και από τους δύο.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ
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