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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

  
«Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσµών µε τη µέθοδο της παγιδοθεσίας 
µε παγίδες τύπου McPhail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής 
Καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2019 στην Περιφερειακή Ενότητα 
Ζακύνθου» 
 
∆ιάρκεια του έργου: 15/06/2019 έως 31/10/2019 Προϋπολογισµός δαπάνης: 24.300,00 
(είκοσι τέσσερις  χιλιάδες τριακόσια ευρώ) µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 
 
 
 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1.Τον Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

2. Τον Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

3. Τον Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) 
και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1 

4. Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές». 



5. Τον Ν.3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων 
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21γς Ιουνίου 
1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως 
τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)». 

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

7. Τον Ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…». 

8.Τον Ν.3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”. 

9. Το άρθρο 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150). 

10. Το άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών. 

11. Τον Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

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

13.Τον 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 Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα» (Η 
υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, απαιτείται 
σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3310/2005, σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων 
εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €)), της κοινής απόφασης 
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα 
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το 
ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με 
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590)“Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες 
εταιρίες”. 

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

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

16. Τον Ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα”. 

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

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



19. Την με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων 
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
του Υπουργείου Ανάπτυξης,Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ». 

20. Την με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) . 

21. Την με αριθμ. πρωτ. 2/100018/0026/30-12-2016 (ΑΔΑ ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) ερμηνευτική εγκύκλιο του 
Π.Δ. 80/05-08-2016. 

22. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α’). 

23.Το γεγονός ότι οι Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων εγγράφουν σε 
ξεχωριστές πιστώσεις (κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ) στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της 
Περιφέρειας, τις όμοιες ή ομοειδείς δαπάνες που τις αφορούν. (άρθρο 377 του ν.4412/2016,). 

 
- Τις αποφάσεις: 

 
1.Την υπ΄αριθμ  216-22/2018 ΑΔΑ ΩΦΧΠ7ΛΕ-0ΑΣ απόφαση  του Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά 
με την έγκριση ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της ΠΙΝ έτους 2019 που περιλαμβάνει α)τον 
προυπολογισμό οικονομικού έτους 2019  της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και β)τον Πίνακα 
Στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2019. 
 
2.Το υπ΄αριθμ 17847/28-1-2019,ΑΔΑ 6Π43ΟΡ1Φ-7Ξ3  έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ.Ελλάδας και Ιονίου ,με το οποίο εγκρίνεται ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 
2019  της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 
 
3.Την υπ΄ αριθμ  16-1/2019 ΑΔΑ ΩΕΒΤ7ΛΕ-0Γ8 απόφαση  του Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με 
την έγκριση προγράμματος προμηθειών  έτους  2019  της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 
 
4 .Την υπ΄ αριθμ  40-3/2019 ΑΔΑ 617P7ΛΕ-Δ41 απόφαση  του Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με 
την  1η τροποποίηση του προγράμματος προμηθειών  έτους  2019  της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 
 
5.Την αριθµ.210-20/2017  Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ιονίων Νήσων (Α∆Α: Ω4ΞΡ7ΛΕ-
ΦΒΕ) µε την οποία εγκρίθηκε η αναγκαιότητα εφαρµογής του προγράµµατος καταπολέµησης του 
δάκου της ελιάς στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου. 
 
6.Την αριθμ. 41-02/16-01-2019 ΑΔΑ :ΨΗΟΥ7ΛΕ-Υ98 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΙΝ, 
περί συγκρότησης Επιτροπών για το έτος 2019 στην ΠΕ Ζακύνθου. 
 
7.Την µε αρ. 232-12/20-03-2019 (ΑΔΑ:7Ν1Ψ7ΛΕ-ΔΡΡ) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της 
ΠIN για την έγκριση διάθεσης πίστωσης.  
 
8.Την µε αρ. ………………………….. (ΑΔΑ:……………………) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
της ΠIN για την έγκριση των όρων της διακήρυξης. 
 
Το έγγραφο 
 
1.To υπ. αριθμ ΟΙΚ.23226/4538/19-3-2019  έγγραφο της  Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Κτηνιατρικής Π.Ε Ζακύνθου σχετικά με το ποσό της ανάληψης και τις τεχνικές προδιαγραφές του 
έργου «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσµών µε τη µέθοδο της παγιδοθεσίας µε 
παγίδες τύπου McPhail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής Καταπολέµησης 
του ∆άκου της Ελιάς έτους 2018 στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου» προϋπολογισμού 30.132,00 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 



 
3.Την από 20-3-2018 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης του γραφείου Προϋπολογισμού και 
Δημοσιονομικών Αναφορών της Π.Ε Ζακύνθου ποσού 30.132,00 στον Προϋπολογισμού της Π.Ε 
Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έτους 2019 και στον Κ.Α.Ε 0879.00.001 Φορέας 03295. 
 
Την Έκθεση Ανάληψης Υποχρέωσης 
 
Την αριθ. 25326/4904/27-3-2019 (Α∆Α:60ΞΛ7ΛΕ-Χ2Ο) Απόφαση δέσµευσης πίστωσης για την 
πληρωµή της δαπάνης ποσού 30.132,00 €. 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 
Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα προσφορά 
µε βάσει µόνο την τιµή του έργου, για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο:                         
«Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσµών µε τη µέθοδο της παγιδοθεσίας 
µε παγίδες τύπου McPhail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής 
Καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2019 στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου» 
 
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε τη χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.), µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, 
 
∆ηµοσιότητα  
Η παρούσα διακήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (www.pin.gov.gr), 
στο πρόγραµµα ∆ιαύγεια, στο κεντρικό ηλεκτρονικό µητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) και 
στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ: www.promitheus.gov.gr.  
Περίληψη της διακήρυξης δηµοσιεύεται στον Ελληνικό τύπο (δύο οικονοµικές εφηµερίδες ευρείας 
κυκλοφορίας και τρεις νοµαρχιακές εφηµερίδες). 
 
Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον/τους ανάδοχο/ους. 
 
Η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε είκοσι δύο (22) ηµέρες από 
την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσας διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ (άρθρο 121 του Ν. 
4412/16). 
 
Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, 
µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην ελληνική 
γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ 120/Α/29-5-
1-2013), στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές 
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 
 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 
ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
www.promitheus.gov.gr     
 
 
Παροχή ∆ιευκρινίσεων  

Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο οκτώ 
(8) 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 – διευκρινήσεων υποβάλλονται από 
εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά 



διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το 
ηλεκτρονικό αρχείο µε το κείµενο των ερωτηµάτων είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. Αιτήµατα 
παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα 
συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο, δεν εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την προθεσµία παραλαβής των προσφορών, 
ούτως 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 τέσσερεις (4) ηµέρες πριν από την προθεσµία 
που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 
β) Όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές.  
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη µε τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή 
των αλλαγών.  

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σηµασία για την 
προετοιµασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσµιών. 

 
Συνοπτικά Στοιχεία ∆ιαγωνισµού 

 
Αναθέτουσα Αρχή Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 

Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου 

Ονοµασία που δόθηκε στη 
σύµβαση από την Αναθέτουσα 
Αρχή 

«Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθησµών µε τη 
µέθοδο της παγιδοθεσίας µε παγίδες τύπου McPhail στους 
ελαιώνες  στα  πλαίσια  του  Προγράµµατος  Συλλογικής 
Καταπολέµησης  του  ∆άκου  της  Ελιάς  έτους  2019  στην 
Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου» 

Ηµεροµηνία αποστολής 
προκήρυξης για δηµοσίευση 
στην Επίσηµη Εφηµερίδα των 
ΕΚ 

∆εν απαιτείται 

Ηµεροµηνίας δηµοσίευσης 
στον ηµερήσιο τύπο και 
εβδοµαδιαίο 

τύπο 

 

Ηµεροµηνία ανάρτησης 
της διακήρυξης στο 
ΚΗΜ∆ΗΣ 

 

Καταληκτική ηµεροµηνία 
και ώρα υποβολής 
προσφορών 
 

 

Ηµεροµηνία και ώρα 
ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης προσφορών 

και ώρα 10:00 (τέταρτη εργάσιµη ηµέρα από την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών) 

Κατανοµή σε Οµάδες Το έργο χωρίζεται σε τρεις (3) οµάδες και θα υπογραφούν µέχρι 
και τρεις (3)  συµβάσεις.  Παρέχεται  η  δυνατότητα  στους 
διαγωνιζόµενους να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο του 
έργου ή για µία ή περισσότερες οµάδες του έργου. 

Απαιτούµενες εγγυήσεις Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό. 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου. 



Είδος σύµβασης 
Ταξινόµηση κατά CPV 

Σύµβαση υπηρεσιών - 77100000 

Κριτήριο επιλογής αναδόχου Χαµηλότερη τιµή ανά οµάδα του έργου 

Προϋπολογισµός έργου Χωρίς Φ.Π.Α.: 24.300,00 € 
Φ.Π.Α 24% : 5.832,00 € 
ΣΥΝΟΛΟ µε Φ.Π.Α.: 30.132,00 € 

Χρηµατοδότηση: Το έργο 
χρηµατοδοτείται από 
εθνικούς πόρους. 

Πιστώσεις από το λογαριασµό του Υπουργείου Εσωτερικών που 
τηρείται στο Τ.Π. & ∆. µε τίτλο Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των 
Περιφερειών για την κάλυψη δαπανών δακοκτονίας 

 
 



 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

  
ΑΡΘΡΟ 1  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Ο διαγωνισµός διενεργείται µε σκοπό την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή 
υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσµών µε τη µέθοδο της παγιδοθεσίας µε παγίδες 
τύπου McPhail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής 
Καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2018 στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου».  

Το έργο χωρίζεται σε τρεις (3) οµάδες που περιγράφονται στον Πίνακα Ι του 
Παραρτήµατος Α. Το έργο θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές του 
Παραρτήµατος Β. Η διάρκεια του έργου (παραλαβή παγίδων, σήµανση ελαιοδέντρων, ανάρτηση 
παγίδων, αλλαγές παγίδων, δειγµατοληψίες ελαιοκάρπου, απανάρτηση παγίδων, καθαρισµός παγίδων 
και παράδοσή τους στην αποθήκη της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της 
Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου) είναι από 15/6/2019 έως και 31/10/2019. 
 
Η υπηρεσία διατηρεί δικαίωµα µείωσης των αναρτηµένων παγίδων ή εξαίρεσης περιοχών 
(Τοπικών Κοινοτήτων ή Οµάδων): 
 

1) στις οποίες διαπιστώνεται ότι δεν υφίστανται οι απαραίτητες προϋποθέσεις εφαρµογής του 
προγράµµατος παγιδοθεσίας (όταν η καρποφορία ελαιοδέντρων είναι µικρότερη από 25% για 
τις ελαιοποιήσιµες ποικιλίες) ή η καρποφορία καταστραφεί από κάποιο αστάθµητο παράγοντα.   

2) εφόσον ληφθεί απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία δεν γίνεται αποδοχή του υπό 
εφαρµογή προγράµµατος ∆ακοκτονίας.   

3) ο διαγωνισµός παγιδοθεσίας καταλήξει άγονος για κάποιες ελαιοκοµικές οµάδες, οι περιοχές 
αυτές θα εξαιρεθούν από το Πρόγραµµα ∆ακοκτονίας 2019.   

4) εξαίρεσης περιοχών (οµάδα/ες), στις οποίες ο διαγωνισµός δολωµατικών ψεκασµών καταλήξει 
άγονος.   

5) στην περίπτωση που κατακυρωθεί το έργο, και στην πορεία εφαρµογής του Προγράµµατος 
προκύψουν τα παραπάνω προβλήµατα (1 έως 4), η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να µην 
πραγµατοποιήσει παγιδοθεσία σε κάποιες περιοχές. Στην περίπτωση που µια Τοπική Κοινότητα 
εξαιρεθεί από την ελαιοκοµική οµάδα πριν ή µετά την κατακύρωση, οι υπόλοιπες Τοπικές 
Κοινότητες της οµάδας µε τα αντίστοιχα ελαιόδεντρά τους συµµετέχουν στο Πρόγραµµα 
κανονικά.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
                                  ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Ο διαγωνισµός διενεργείται σύµφωνα µε ισχύον νοµικό και θεσµικό πλαίσιο που αναφέρεται 
στην αρχή της παρούσας διακήρυξης και τους όρους της, όπως αυτοί αναλύονται στα επί µέρους 
άρθρα και τα συνηµµένα παραρτήµατα αυτής. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 3 
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα 

(συµπεριλαµβανοµένων Νοµικών προσώπων ΟΤΑ), οι συνεταιρισµοί και οι ενώσεις/κοινοπραξίες των 
ανωτέρω που είναι εγκατεστηµένα σε :  
α) κράτος –µέλος της Ένωσης  
β) κράτος –µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου 
(ΕΟΧ)  
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, 
στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια Ένωση 
Προσαρτήµατος Ι της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και  



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

Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών συµπράξεων, 
δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς.  

Στις περιπτώσεις υποβολής κοινής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη 
της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 
 

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 (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - 
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του 
άρθρου 3 παρ. 3.2 έως 3.4 της Υπουργικής Απόφασης αριθµ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 
2677/Β/21-10-13) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµόσιων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)». 
 

Φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που λαµβάνει µέρος στον παρόντα διαγωνισµό δεν 
επιτρέπεται να συµµετάσχει σε περισσότερες της µίας προσφοράς για κάθε µία οµάδα του 
έργου καθώς επίσης δεν επιτρέπεται να συµµετάσχει σε διαγωνισµό αναδόχου 
«δολωµατικών ψεκασµών ελαιοδέντρων» της ίδιας ελαιοκοµικής οµάδας, που 
διενεργείται ή θα διενεργηθεί για την Π.Ε Ζακύνθου, µε ποινή αποκλεισµού του συνόλου 
των προσφορών στις οποίες συµµετέχει. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 4  
ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

 
4.1 Οι λόγοι αποκλεισµού περιγράφονται στο παρόν άρθρο και αποτυπώνονται στο 

Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆), το οποίο αποτελεί υπεύθυνη δήλωση 
των οικονοµικών φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές 
ή τρίτα µέρη και παρέχει προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονοµικός φορέας δεν βρίσκεται σε µια 
από τις καταστάσεις των άρθρων: 73 παρ.1, 73 παρ.2, 73 παρ.4β και 74 του Ν. 4412/2016 και ότι 
πληροί τις προϋποθέσεις συµµετοχής στον παρόντα διαγωνισµό.  

 
4.2 ΤΕΥ∆ (άρθρο 79 παρ.4 του Ν. 4412/2016). Το ΤΕΥ∆ της παρούσας διακήρυξης (Παράρτηµα ∆)  

συντάχθηκε σύµφωνα µε την κατευθυντήρια οδηγία 15 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ (Α∆Α ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ).   
Στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ µαζί µε την διακήρυξη, 
ως συνηµµένο αρχείο doc (σε επεξεργάσιµη µορφή) έχει αναρτηθεί το ΤΕΥ∆ για τη   
διευκόλυνση των ενδιαφερόµενων οικονοµικών φορέων προκειµένου να το 
συµπληρώσουν, να το υπογράψουν ψηφιακά και να το υποβάλλουν, ως 
δικαιολογητικό συµµετοχής, στον παρόντα διαγωνισµό. Αποτελεί ενηµερωµένη υπεύθυνη 
δήλωση, µε τις συνέπειες του ν.1599/1986. Η αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα µε την παρ. 5   
του άρθρου 79 του Ν.4412/2016, µπορεί να ζητεί από τους προσφέροντες σε 
οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή 
ορισµένα δικαιολογητικά όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της 
διαδικασίας.  

 
4.3 Οι λόγοι αποκλεισµού, έτσι όπως αποτυπώνονται στο ΤΕΥ∆, το οποίο αποτελεί   

αναπόσπαστο µέρος της διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆) είναι οι εξής:  
 

Α) Αποκλείονται από τη συµµετοχή στη διαδικασία ανάθεσης υποψήφιοι εις βάρος των οποίων 
υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους που προβλέπονται 
στην παρ.1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Α  
του ΤΕΥ∆ (Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες).  
 
Συγκεκριµένα: 



 
Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης – 

πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24 Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του 
οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕL 300 της 11.11.2008 σ.42).  

∆ωροδοκία, 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 (ΕΕL 192 της 31.7.2003, σ. 54) καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο 
εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα.   

Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης για την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σελ.48), η οποία κυρώθηκε µε 
το ν. 2803/2000 (Α΄48).  

Τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης – πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 
13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕL 164 της 22.6.2002, σ.3) ή ηθική 
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής.   

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.369/2008 (Α΄166) .   

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 ΙΚΕ 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. 
 

Β) ∆εν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρ.2 
του άρθρου 73 του Ν. 4412/2106, όπως αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥ∆. (Λόγοι 
που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης). 

 
∆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. 

 
Κατ΄εξαίρεση,  δεν  αποκλείεται  ο  προσφέρων  για  επιτακτικούς  λόγους  δηµόσιου 
συµφέροντος.  

     Κατ΄εξαίρεση,επίσης,οπροσφέρων δεν-αποκλείεται,όταν ο αποκλεισµός, σύµφωνα µε την 
παρούσα περίπτωση, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά των φόρων ή  
των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονοµικός φορέας 
ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του 



όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον 
οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παρ.2 του 
άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσµίας υποβολής προσφοράς. 

 
Γ) Τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 

τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί  
σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηµατικές 
τους δραστηριότητες ή εάν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. 
(παρ. 4β του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 όπως αποτυπώνεται στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥ∆ 
( Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα). 

 
∆) 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. 

 
Σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η αναθέτουσα αρχή 
αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω 
πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µια από τις 
παραπάνω περιπτώσεις. Η υπηρεσία µπορεί να ζητήσει από τους προσφέροντες σε 
οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαγωνισµού να 
υποβάλλουν όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τις παραπάνω 
προϋποθέσεις συµµετοχής και περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο «∆ικαιολογητικά 
κατακύρωσης» της παρούσας, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της 
διαδικασίας. 

 
Επισηµαίνεται ότι, σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω λόγοι αποκλεισµού 
ισχύουν για καθέναν από τους συµµετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος 
αποκλεισµού και για έναν µόνο συµµετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή 
προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισµό. 

 
Προσφέρων οικονομικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 4.3.Α και 4.3.Γ 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, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 7 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 
Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί, µε τελεσίδικη απόφαση, από τη συµµετοχή σε 
διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν µπορεί να κάνει χρήση της 
ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η 
απόφαση για την διαπίστωση ή µη των επανορθωτικών µέτρων εκδίδεται σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

 
4.4 Το ΤΕΥ∆ συµπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση ως εξής:   

Το µέρος Ι είναι συµπληρωµένο από την αναθέτουσα υπηρεσία και όλα τα υπόλοιπα µέρη 
(ΙΙ, ΙΙΙ, και IV ) συµπληρώνονται από τον προσφέροντα οικονοµικό φορέα, κατά 
περίπτωση, και µόνο στα πεδία που ήδη έχουν επιλεγεί από την αναθέτουσα υπηρεσία, 
όπως εµφαίνονται στο συνηµµένο ΤΕΥ∆ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ∆ της παρούσας.   

Το µέρος VI συµπληρώνεται σε κάθε περίπτωση µε την ηµεροµηνία , τον τόπο και την 
ψηφιακή υπογραφή του κατά νόµο υπόχρεου/ων, (βλέπε παρακάτω επισήµανση) η 
οποία δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση γνησίου υπογραφής.  

Επισηµαίνεται ότι: 
α) Κάθε οικονοµικός φορέας που συµµετέχει µόνος του, πρέπει να συµπληρώσει και να 
υποβάλλει ένα ΤΕΥ∆.  
β) Όταν συµµετέχουν οικονοµικοί φορείς υπό τη µορφή ένωσης, απαντούν θετικά στο 
σχετικό ερώτηµα του Μέρους ΙΙ.Α. (Τρόπος συµµετοχής) και συµπληρώνουν τις 
πληροφορίες που ζητούνται στα επιµέρους ερωτήµατα α, β και γ. Επίσης θα πρέπει να 
συµπληρωθούν, και να υποβληθούν χωριστά ΤΕΥ∆ για κάθε φορέα - µέλος της 
ένωσης, στα οποία παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα  
µέρη ΙΙ έως και ΙV. 



γ) Στις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα άτοµα είναι µέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονοµικού φορέα ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, τότε όλα τα παραπάνω 
πρόσωπα θα πρέπει να υπογράψουν ψηφιακά το ίδιο ΤΕΥ∆. 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 5 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 
5.1 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη – µέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού χώρου ή στα κράτη – µέλη της Συµφωνίας 
∆ηµοσίων Συµβάσεων 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 εγγυήσεις (συµµετοχής και καλής εκτέλεσης) περιλαµβάνουν κατ΄ ελάχιστον τα 
ακόλουθα στοιχεία: 
 
- την ηµεροµηνία έκδοσης,  
 
- τον εκδότη,  
 
- την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνεται,  
 
- τον αριθµό της εγγύησης,  
 
- το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  
 
- την πλήρη επωνυµία, τον ΑΦΜ και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται 
η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων αναγράφονται τα στοιχεία αυτά 
για κάθε µέλος της ένωσης),  
 
- τους όρους ότι: α) Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 
δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, και β) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της 
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου,  
 
- τα στοιχεία της παρούσας διακήρυξης και την ηµεροµηνία του διενέργειας του διαγωνισµού,  
 
- την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  
 
- την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλλει το ποσό της εγγύησης ολικά 
ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 
απευθύνεται.  
 
Στην περίπτωση εγγύησης καλής εκτέλεσης επιπρόσθετα αναφέρεται ο αριθµός και ο τίτλος της 
σχετικής σύµβασης.   
 
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 φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις 
εγγυητικές προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 
 
5.2 Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό  



Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, κατατίθεται από τους 
συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική συµµετοχής που αντιστοιχεί στο 2% 
της προϋπολογισθείσας αξίας χωρίς το Φ.Π.Α..  
 
Σηµειώνεται ότι: Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για µία ή περισσότερες οµάδες, (και 
όχι για το σύνολο των προς ανάθεση οµάδων) το ύψος της εγγύησης συµµετοχής υπολογίζεται επί  
της προϋπολογισθείσας αξίας χωρίς το Φ.Π.Α της οµάδας ή των οµάδων για τις οποίες 
κατατίθεται η προσφορά (δηλαδή, εγγυητική που αντιστοιχεί στο 2% της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α της οµάδας ή των οµάδων για τις οποίες 
κατατίθεται η 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 πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για ένα µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς του άρθρου 6 της παρούσας διακήρυξης.   
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.  
 
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης. Στους λοιπούς συµµετέχοντες σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 72 του 
Ν. 4412/2016.  
 
Η Εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 4, δεν 
προσκοµίσει εγκαίρως τα προβλεπόµενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως 
για την υπογραφή της σύµβασης.  
 
5.3 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 
 

Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε 
το άρθρο 72 παρ. 1β) του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της 
αξίας της σύµβασης, χωρίς το ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά ένα 
(1) µήνα από τη λήξη των εργασιών της παγιδοθεσίας. ∆ηλαδή να ισχύει τουλάχιστον έως 
30/11/2019.  

Περιλαµβάνει εκτός των αναφεροµένων στοιχείων στην παρ. 5.1 τον αριθµό και τον τίτλο της 
σχετικής σύµβασης.  

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. Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας φυσικών ή νοµικών προσώπων θα πρέπει 
να προκύπτει ότι καλύπτει όλα τα µέλη της ένωσης αλληλεγγύως.   

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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΑΡΘΡΟ 6  
                                       ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Παρέχεται η δυνατότητα στους διαγωνιζόµενους να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο 
του έργου (3 οµάδες) ή για µία ή περισσότερες οµάδες του έργου στο σύνολό τους.  

Προσφορές για µεµονωµένες περιοχές των οµάδων δεν γίνονται αποδεκτές.  
Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους 

όρους της διακήρυξης. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης 
θα απορρίπτονται. Αντιπροσφορές/εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση 
υποβολής τους θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορά η οποία υποβάλλεται από έναν 
προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές απορρίπτεται (στρέβλωση 
ανταγωνισµού) και στην περίπτωση οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως 
µέλη ενώσεων. Η προσφορά δίδεται µε πλήρη ευθύνη του προσφέροντα και µετά από εκτίµηση και 
συνδυασµό των µέσων που διαθέτει, των πραγµατικών δεδοµένων εκτέλεσης του προγράµµατος και 
της γνώσης όλων των γενικών, ειδικών και τεχνικών απαιτήσεων που αποτελούν συµβατική 
υποχρέωσή του, χωρίς να του παρέχεται η δυνατότητα υποβολής καµιάς εκ των υστέρων απαίτησης 
και προβολής οποιουδήποτε ισχυρισµού. Ο προσφέρων παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής 
του σχετικό µε οποιαδήποτε απόφαση της αναθέτουσας αρχής περί αναβολής ή ακύρωσης του 
διαγωνισµού ή της υπαναχώρησης της αναθέτουσας αρχής, λόγω δηµόσιου συµφέροντος.   

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 .   

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο σύστηµα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναµίας λειτουργίας του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ, 
η αναθέτουσα αρχή λαµβάνει τα απαιτούµενα µέτρα όπως τη µετάθεση της καταληκτικής 
ηµεροµηνία µε σχετική ανακοίνωσή της, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 37 παρ.4 του 
ν.4412/2016.  
 
Για τις ενώσεις/κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, θα πρέπει να τηρούνται 
τα ακόλουθα:  

α. Η ένωση υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται ψηφιακά, είτε από όλους τους 
προµηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπο τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην 
προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε 
µέλους της ένωσης προµηθευτών.(συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής (άρθρο 96 παρ. 7 του ν. 4412/2016).  

β. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται έναντι της 
αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύµβασης, η ευθύνη 
αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης.   

γ. Σε περίπτωση που εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας µέλος της 
ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των 
προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς 
µε την ίδια τιµή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, 
τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και τους 
ίδιους όρους. 
 
Χρόνος ισχύος των προσφορών  

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν όσους µετέχουν στο διαγωνισµό για εκατόν είκοσι 
(120) ηµέρες από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο 
ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της 
προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν 
τη λήξη της µε αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
άρθρο 72 παρ. 1α του ν. 4412/2016 και την παρ. 5.2 της παρούσας, κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό 
διάστηµα ίσο µε την προβλεπόµενη ως άνω αρχική διάρκεια. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόµενα 
στην παρ. 4 του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016. 

 
 



 
Τρόπος υποβολής προσφορών.  

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.ΣΗ.∆Η.Σ., µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η 
παρούσα διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα 
στο ν. 4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική απόφαση Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 
2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων Ε.ΣΗ.∆Η.Σ.».  

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 οποία αποστέλλεται 
στον οικονοµικό φορέα µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Εντός τριών (3) εργασίµων 
ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς, προσκοµίζονται υποχρεωτικά από 
τον προσφέροντα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο φάκελο, 
τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς που απαιτείται να προσκοµιστούν σε πρωτότυπη 
µορφή σύµφωνα µε τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά 
η εγγύηση 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 (Αpostille). ∆εν προσκοµµίζονται 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 υποψηφίους σε οποιοδήποτε 
χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη µορφή και σε εύλογη 
προθεσµία όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό 
απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
 
Εµπιστευτικότητα  

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. 4412/2016. 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.  

 
Περιεχόµενο προσφορών. 

Το περιεχόµενο του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζεται ως εξής: 
Α) Ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική 

προσφορά» στον οποίο περιλαµβάνονται τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας και τα οριζόµενα στο άρθρο 7 της παρούσας.  

Β) Ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική προσφορά» στον οποίο 
περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του οικονοµικού φορέα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
άρθρο 8 της παρούσας.  
*: κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα.  
Επισηµαίνεται ότι: 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». 
 
 
 
 
 



ΑΡΘΡΟ 7  
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά συµµετοχής - Τεχνική προσφορά» 
υποβάλλονται τα παρακάτω δικαιολογητικά συµµετοχής και στοιχεία τεχνικής προσφοράς, 
σε µορφή αρχείου pdf σύµφωνα µε το Ν. 4155/13(ΦΕΚ 120/Α/2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ 
Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-13) 
 
Α. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
 
1) Το Τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.)   
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς δεν βρίσκονται σε µία από τις 
καταστάσεις του άρθρου 4 της παρούσας, συµπληρώνουν, υπογράφουν ψηφιακά (σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στην παρ. 4.4 του άρθρου 4 της παρούσας διακήρυξης) και υποβάλλουν, ως 
δικαιολογητικό συµµετοχής, το Τυποποιηµένο έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) που 
έχει αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ µαζί µε την 
διακήρυξη, ως συνηµµένο αρχείο doc (σε επεξεργάσιµη µορφή). 
 
2) Εγγύηση συµµετοχής 
Εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 5 της παρούσας διακήρυξης.  
Όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της Υ.Α Π1/2390/2013 «Τεχνικές 
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)» ο προσφέρων υποβάλλει την εγγυητική επιστολή συµµετοχής ηλεκτρονικά σε 
µορφή αρχείου pdf και υποχρεούται να την προσκοµίσει στην αρµόδια υπηρεσία διεξαγωγής του 
διαγωνισµού σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή. Σε περίπτωση µη προσκόµισης της εγγυητικής επιστολής εντός της  
ανωτέρω προθεσµίας των τριών εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, η 
ηλεκτρονική προσφορά του υποψηφίου δεν αποσφραγίζεται και αποκλείεται από τη 
διαδικασία του διαγωνισµού. 
 
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Στον (υπο)φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» υποβάλλεται ηλεκτρονικά και 
η τεχνική προσφορά του προσφέροντα, ξεχωριστά για κάθε οµάδα.  
Η τεχνική προσφορά µπορεί να αφορά είτε το σύνολο του έργου (3 οµάδες) ή µία ή 
περισσότερες οµάδες στο σύνολό τους. Προσφορές για µεµονωµένες περιοχές των 
οµάδων δεν γίνονται αποδεκτές.  
 
Η τεχνική προσφορά, πρέπει να πληροί τους όρους που ορίζονται στο συνηµµένο στην παρούσα 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (Τεχνικές Προδιαγραφές).   
Ο προσφέρων συντάσσει την τεχνική προσφορά του λαµβάνοντας υπόψη:   

α. Τον απαιτούµενο αριθµό παγιδοθετών για κάθε οµάδα του έργου που υποβάλλει προσφορά. 
Σε περίπτωση αδυναµίας εξεύρεσης των απαιτούµενων από την παρούσα παγιδοθετών, ο ανάδοχος 
που θα αναλάβει το έργο θα υποστεί τις συνέπειες της ψευδούς δηλώσεως καθώς και τις συνέπειες 
που προβλέπονται για την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης.  

β. Την ανάγκη ορισµού τεχνικού υπευθύνου (Γεωπόνου ή Τεχνολόγου Γεωπονίας Φυτικής 
Παραγωγής, όπως προβλέπεται για τον τοµεάρχη) για το διάστηµα από την ηµεροµηνία υπογραφής 
της σύµβασης έως 31/10/2019, εφόσον ο υποψήφιος ανάδοχος δεν είναι ο ίδιος γεωπόνος ή 
τεχνολόγος γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής. Ως τεχνικός υπεύθυνος µπορεί να οριστεί το ίδιο άτοµο, 
για την/τις οµάδα/οµάδες του έργου, για την/τις οποία/ες θα υποβληθεί προσφορά. 
 
Η τεχνική προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του 
συστήµατος. Στη 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. Εφόσον απαιτήσεις 



της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά  
ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 
 
Ο προσφέρων, επί ποινή αποκλεισµού, πρέπει να υποβάλλει: 
 
1) Κατάσταση σύµφωνα µε τον ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ (στοιχεία παγιδοθετών) του Παραρτήµατος Α της 
παρούσας. Ο εν λόγω πίνακας έχει αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 
ΕΣΗ∆ΗΣ µαζί µε την διακήρυξη, ως συνηµµένο αρχείο doc (σε επεξεργάσιµη µορφή), προκειµένου ο 
προσφέρων αφού τον συµπληρώσει και τον υπογράψει ψηφιακά, (για κάθε οµάδα που υποβάλλει 
προσφορά) να τον υποβάλλει ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου pdf.   
2) Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην  
οποία θα δηλώνει ότι:   

α. έχει εξασφαλίσει πλήρη και αποκλειστική απασχόληση Τεχνικού Υπεύθυνου (Γεωπόνου ή 
Τεχνολόγου Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής, όπως προβλέπεται για τον τοµεάρχη) για το διάστηµα 
από την υπογραφή της σύµβασης και έως 31/10/2019, εφόσον ο υποψήφιος ανάδοχος δεν είναι ο 
ίδιος γεωπόνος ή τεχνολόγος γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής, και ότι αναλαµβάνει την υποχρέωση να 
προσκοµίσει τη σχετική σύµβαση, καθώς επίσης αντίγραφο του πτυχίου του και άδεια ασκήσεως 
επαγγέλµατος (του τεχνικού υπεύθυνου) εφόσον αυτή προβλέπεται, µε τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης.  

β. για τα αναφερόµενα στον ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ ονοµατεπώνυµα αυτών που θα εργαστούν στην 
παγιδοθεσία, έχει εξασφαλιστεί η συνεργασία µε κάθε νόµιµο τρόπο (π.χ. υπογραφή συµβάσεων, 
υπεύθυνων δηλώσεων, κ.λ.π.) για το χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης έως και 
31/10/2019, και οι υπογραφές τους στα έγγραφα αυτά είναι γνήσιες.  

γ. ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης.  
δ. ότι γνωρίζει πολύ καλά την ελαιοκοµική οµάδα παγιδοθεσίας για την οποία εκδηλώνει 

ενδιαφέρον.  
ε. ότι αποδέχεται τη χρήση συστηµάτων GIS-GPS στις ελαιοκοµικές οµάδες παγιδοθεσίας, 

όπου θα κατακυρωθεί ως ανάδοχος, σε συνεργασία µε τους επόπτες και τους τοµεάρχες δακοκτονίας. 
 
Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα, (σε περίπτωση 
νοµικού προσώπου από το νόµιµο εκπρόσωπο του) και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου 
υπογραφής. 
 

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου pdf. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο, 
φέρουν ψηφιακή υπογραφή. ∆ικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου 
«∆ικαιολογητικά συµµετοχής - Τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την 
ηλεκτρονική προσφορά αλλά δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό 
φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή υπογραφή του προσφέροντος, 
προσκοµίζονται στο Τµήµα Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή, µε διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα 
προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η εγγύηση 
συµµετοχής και πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 
 
Επισηµαίνεται ότι :  

∆εν χρειάζεται να προσκοµισθούν στην επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισµού συµβάσεις, 
υπεύθυνες δηλώσεις και λοιπά έγγραφα, µε τα οποία οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό εξασφάλισαν 
την προαναφερόµενη συνεργασία, εκτός από την περίπτωση 2.α. της Υπεύθυνης ∆ήλωσης. Αυτά θα 
παραµείνουν στο διαγωνιζόµενο, µε την υποχρέωση να τα προσκοµίσει στην επιτροπή ή στην 
υπηρεσία, σε περίπτωση που αυτό κριθεί σκόπιµο. 
 
 
 



 
 

ΑΡΘΡΟ 8 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

Στον (υπο)φάκελο «Οικονοµική Προσφορά» υποβάλλεται ηλεκτρονικά η οικονοµική προσφορά 
του προσφέροντα, ξεχωριστά για κάθε οµάδα. Προσφορές για µεµονωµένες περιοχές των οµάδων 
δεν γίνονται αποδεκτές.  

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 
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.   

Κατά την υποβολή της ειδικής ηλεκτρονικής φόρµας της οικονοµικής προσφοράς του ΕΣΗ∆ΗΣ, 
οι συµµετέχοντες καλούνται να συµπληρώσουν µόνο την τιµή ανά παγίδα, σε κάθε 
µεταχείριση, της οµάδας παγιδοθεσίας, χωρίς ΦΠΑ. Οι υπόλοιπες πληροφορίες (π.χ 
ποσότητα, συνολική αξία, ΦΠΑ) προκύπτει αυτοµάτως από το σύστηµα και εµφανίζονται 
στην εκτύπωση.   

Η προαναφερόµενη τιµή µονάδος που καλούνται να συµπληρώσουν οι συµµετέχοντες στην 
ειδική ηλεκτρονική φόρµα της οικονοµικής προσφοράς του συστήµατος, θα είναι η τιµή που θα 
προκύψει µετά την αφαίρεση του ποσοστού έκπτωσης, εφόσον προσφέρουν, από την Τιµή 
Αναφοράς που τίθεται στην παρούσα ∆ιακήρυξη, στον ΠΙΝΑΚΑ ΙΙΙ του Παραρτήµατος Α.  
 

 Η προσφερόµενη τιµή θα αφορά µία ελαιοκοµική Οµάδα Παγιδοθεσίας του Παραρτήµατος Α. 
Σε καµιά περίπτωση δεν θα γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν µέρος της οµάδας. 

 Η τιµή θα δίνεται σε ευρώ (€) και θα αναφέρεται ανά αναρτηµένη παγίδα και ανά ηµέρα 
µεταχείρισης ή δειγµατοληψίας ελαιοκάρπου. Η τιµή θα δίνεται αριθµητικά µε δύο (2) δεκαδικά 
ψηφία και ολογράφως. 

 Προσφορές που αναφέρονται σε άλλο τρόπο αµοιβής του αναλαµβανόµενου έργου 
απορρίπτονται. 

 Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ του ∆ηµοσίου και τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε 
άλλη επιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ. 

 Η αξία της παγιδοθεσίας υπόκειται στις κατά το νόµο κρατήσεις. 
 Ο ΦΠΑ θα βαρύνει την Υπηρεσία και δεν θα συµπεριλαµβάνεται στην τιµή προσφοράς. 
 Η ανώτερη τιµή δεν πρέπει να υπερβαίνει την τιµή που αναγράφεται στον Πίνακα ΙΙΙ του 

Παραρτήµατος Α. 
 

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 ευρώ ή που 
καθορίζεται σχέση ευρώ 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 δαπάνης της παρούσας. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 9 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

  
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιµες ηµέρες 

µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 09:00 π.µ., από τα 
αρµόδια πιστοποιηµένα στο σύστηµα όργανα της αναθέτουσας αρχής, (επιτροπή διαγωνισµού) 
εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και 
διαδικασιών.  

Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών 
(υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι 
«Οικονοµική Προσφορά» αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα 



γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των 
(υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά».  

Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - 
Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 
περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίστηκαν. Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση 
των (υπο)φακέλων «Οικονοµική προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές 
αποσφραγίστηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που 
αποσφραγίστηκαν προκειµένου να λάβουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν. 
 
∆ιαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης προσφορών.  

Μετά την 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 για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών 
της κατά περίπτωση αναθέτουσας αρχής. 
 
Ειδικότερα:  

Η αρµόδια επιτροπή διαγωνισµού 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. Στα πλαίσια αυτά η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους 
φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές συµµετοχής προκειµένου να διαπιστώσει την 
εγκυρότητα τους (Άρθρο 72 παρ. 5 του ν.4412/2016).   

Στη συνέχεια η επιτροπή διαγωνισµού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη και συντάσσει πρακτικό σχετικά µε την απόρριψη 
των τεχνικών προσφορών ή την αποδοχή των τεχνικών προσφορών (και τη βαθµολόγηση τους αν 
προβλέπεται ως κριτήριο ανάθεσης). Τα ανωτέρω στάδια µπορεί να γίνονται και ενιαία (σύνταξη 
ενιαίου πρακτικού).   

Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά 
την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, και την επίλυση τυχόν 
διαφορών που θα προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύµφωνα µε το άρθρο 13 της παρούσας, 
αποσφραγίζονται κατά την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση.   

Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών για τις προσφορές που δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά 
τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών τους δεν 
αποσφραγίζονται.   

Η επιτροπή διαγωνισµού συντάσσει σχετικό πρακτικό µε το οποίο εισηγείται την απόρριψη ή 
αποδοχή των οικονοµικών προσφορών και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου µε βάση το κριτήριο 
ανάθεσης.   

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε το αντικείµενο της σύµβασης, η 
επιτροπή θα ζητήσει εγγράφως διευκρινήσεις από τον προσφέροντα, εντός αποκλειστικής προθεσµίας, 
κατά ανώτατο όριο 10 ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Μετά την εξέταση των 
υποβληθέντων στοιχείων και διευκρινήσεων η επιτροπή διενέργειας εισηγείται την αποδοχή ή 
απόρριψη της προσφοράς σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 88 του Ν. 4412/2016.   

Σε περίπτωση που προκύψουν ισοδύναµες προσφορές, δηλαδή προσφορές που έχουν την ίδια 
ακριβώς τιµή, η επιλογή του προσωρινού αναδόχου γίνεται µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών 
φορέων που υπέβαλαν ισοδύναµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της επιτροπής 
διαγωνισµού και παρουσία των οικονοµικών φορέων που έχουν προσφέρει την ίδια τιµή και το 
αποτέλεσµα καταγράφεται στο πρακτικό.  

Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε αποφάσεις του αποφαινόµενου 
οργάνου της αναθέτουσας αρχής, οι οποίες και κοινοποιούνται στους προσφέροντες µέσω του 
ΕΣΗ∆ΗΣ.   

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 13 της 
παρούσας διακήρυξης.  
 
 
 



 
Συµπλήρωση-αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 
 

Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού έχει το δικαίωµα κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των 
προσφορών να καλέσει εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συµπληρώνουν τα 
έγγραφα ή τα δικαιολογητικά που έχουν υποβάλλει, ή να διευκρινίσουν το περιεχόµενο της τεχνικής ή 
οικονοµικής προσφοράς τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 102 του ν.4412/2016. 
 
Λόγοι απόρριψης προσφορών (άρθρο 91 του ν.4412/2016)  

Η αναθέτουσα αρχή µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά, για τους λόγους που προβλέπονται στην 
παρούσα διακήρυξη και τα οριζόµενα στο άρθρο 91 του ν.4412/2016. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 10  
                      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 

Μετά την ολοκλήρωση αξιολόγησης 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 υποβάλλει εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) 
ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, όλα τα δικαιολογητικά που 
περιγράφονται στο άρθρο 11 της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη 
συνδροµή των λόγων αποκλεισµού του άρθρου 4 της παρούσας διακήρυξης. Τα εν λόγω 
δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον προσωρινό ανάδοχο ηλεκτρονικά µέσω του 
συστήµατος σε µορφή αρχείου pdf και προσκοµίζονται από αυτόν, και σε έντυπη µορφή 
(πρωτότυπο ή αντίγραφο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄74)) εντός  
τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους, σε σφραγισµένο 
φάκελο στο Τµήµα Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Περιφερειακής 
Ενότητας Ζακύνθου (Διοικητήριο – ΤΚ:29100 Ζάκυνθος), προκειµένου ο εν λόγω φάκελος να 
παραδοθεί στο αρµόδιο όργανο αξιολόγησης (επιτροπή διαγωνισµού).  

Με την υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστηµα εκδίδει σχετική επιβεβαίωση και 
αποστέλλει ενηµερωτικό ηλεκτρονικό µήνυµα στον προσωρινό ανάδοχο.  

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 (άρθρο 103 παρ. 2 του ν.4412/2016).  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. Αν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν µε 
το ΤΕΥ∆ είναι ψευδή ή ανακριβή ή ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισµένο 
χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή αν από 
τα δικαιολογητικά που προσκοµίστηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι 
προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη, τότε εφαρµόζονται 
κατά περίπτωση οι διατάξεις των παρ. 3 έως 5 του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016. Σε περίπτωση 
έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρωσης της αναθέτουσας αρχής για µεταβολές στις προϋποθέσεις τις 
οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει µε το ΤΕΥ∆ 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 υπερ της αναθέτουσας 
αρχής η εγγύηση συµµετοχής του ( παρ. 2 και 3 άρθρου 104 του ν. 4412/2016).  

Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώνεται µε την σύνταξη 
πρακτικού από την επιτροπή διαγωνισµού και τη διαβίβαση του στην οικονοµική επιτροπή 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύµβασης, είτε για τη 
µαταίωση της διαδικασίας, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως έκπτωτου.  

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



να προτείνει την κατακύρωση της σύµβασης για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα κατά 
ποσοστό στα εκατό και ως εξής: ποσοστό που δεν µπορεί να υπερβαίνει 15% στην περίπτωση της 
µεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό που δεν µπορεί να υπερβαίνει το 50 % στην περίπτωση 
µικρότερης ποσότητας (άρθρο 104 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Για κατακύρωση µέρους της ποσότητας 
κάτω του καθοριζόµενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούµενη αποδοχή από τον 
προσωρινό ανάδοχο.  

Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών επικυρώνονται µε την 
απόφαση κατακύρωσης. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 11  
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 
 

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά µέσα) που καλείται ο προσωρινός ανάδοχος να 
υποβάλλει ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος σε µορφή αρχείου pdf και προσκοµίζονται από 
αυτόν, εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους και στην 
υπηρεσία εντός σφραγισµένου φακέλου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 10 της παρούσας,  
είναι τα εξής: 
 
Α) Για τα όσα δηλώθηκαν στο µέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥ∆ (λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε 
ποινικές καταδίκες), απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναµο έγγραφο που 
εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 
προϋποθέσεις. Η υποχρέωση υποβολής και προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά σε κάθε 
πρόσωπο µέλος διοικητικού διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στην παράγραφο 4.3.Α του 
άρθρου 4 της παρούσας διακήρυξης.  
Β) Για τα όσα δηλώθηκαν στο µέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥ∆ (λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης) υποβάλλονται:  

Ι) Για την καταβολή φόρων, αποδεικτικό ενηµερότητας για χρέη προς το Ελληνικό 
∆ηµόσιο.  
ΙΙ) Για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικά που  
εκδίδονται από την αρµόδια, κατά περίπτωση, αρχή, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί 
οι υποχρεώσεις του φορέα, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης, σύµφωνα µε την ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία (θα αφορά την κύρια και  
την επικουρική ασφάλιση)  

Γ) Για τα όσα δηλώθηκαν στο µέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥ∆ (λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα), 
πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια κατά περίπτωση αρχή. Εάν δεν εκδίδεται τέτοιου 
είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4.3.Γ του άρθρου 4 της παρούσας, 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 στην παράγραφο 4.3.Γ του 
άρθρου 4. 
∆) Για την περίπτωση της παραγράφου 4.3.∆ του άρθρου 4 της παρούσας, υποβάλλεται 
Υπεύθυνη ∆ήλωση του Οικονοµικού φορέα ψηφιακά υπογεγραµµένη , στην οποία θα αναφέρεται 
ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 74 του Ν. 4412/16. 
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση. 
 
Ε) Για τα όσα δηλώθηκαν στο µέρος ΙΙ του ΤΕΥ∆ (Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα) 



υποβάλλονται τα νοµιµοποιητικά έγγραφα του προσφέροντος  
Ι) Στις περιπτώσεις που ο οικονοµικός φορέας είναι νοµικό πρόσωπο, προσκοµίζει τα κατά 
περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα νόµιµης σύστασης και εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ σε σώµα, σε περίπτωση Α.Ε, κ.λ.π, 
ανάλογα µε τη νοµική µορφή του διαγωνιζόµενου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να 
προκύπτουν η νόµιµη σύσταση του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα 
πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν νόµιµα την εταιρεία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού (νόµιµος εκπρόσωπος, δικαίωµα υπογραφής κ.λ.π) τυχόν τρίτοι, στους οποίους 
έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή /και των µελών του 
οργάνου διοίκησης/νόµιµου εκπροσώπου.  
ΙΙ) Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, υποβάλλεται βεβαίωση έναρξης επιτηδεύµατος 
από την αρµόδια Οικονοµική Αρχή (∆.Ο.Υ) και τις µεταβολές του. 

 
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά 

περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση και 
επιπλέον : α) το ιδιωτικό συµφωνητικό σύστασης της ένωσης, β) πράξη του αρµοδίου οργάνου κάθε 
µέλους της ένωσης / κοινοπραξίας (πρακτικά αποφάσεων του διοικητικού συµβουλίου σε περίπτωση 
Α.Ε. ή απόφαση των διαχειριστών σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) η οποία θα αναφέρει:  

i. Την έγκριση συµµετοχής στο διαγωνισµό.   
ii. Την έγκριση υποβολής κοινής προσφοράς µε τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης τα οποία θα 

αναφέρονται ονοµαστικά.   
iii. Το µέρος του έργου (ποσοστό συµµετοχής) που αναλαµβάνει κάθε µέλος της ένωσης στην 

εκτέλεση του έργου.   
iv. Τον ορισµό κοινού νοµίµου εκπροσώπου της ένωσης για το διαγωνισµό µε πλήρη στοιχεία 

επικοινωνίας.   
v. Τον συντονιστή/ επικεφαλή της ένωσης.   
vi. Ότι τα µέλη της ένωσης που υπέβαλαν την κοινή προσφορά ευθύνονται αλληλεγγύως, 

αδιαιρέτως και εις ολόκληρο έκαστο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.   
vii. Ότι τα µέλη της ένωσης θα είναι αλληλεγγύως, εξ ολοκλήρου και εξ αδιαιρέτου υπεύθυνα για 

την τήρηση των όρων της σύµβασης.  
 
ΣΤ) Επιπλέον υποβάλλονται:  
1. Αντίγραφο του πτυχίου του και άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος (όπως προβλέπεται) του 

αναδόχου, εφόσον ο ίδιος είναι Γεωπόνος ή Τεχνολόγος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και   
2. Σύµβαση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης µε τον τεχνικό υπεύθυνο, στην περίπτωση 

που δεν είναι ο ίδιος ο ανάδοχος Γεωπόνος ή Τεχνολόγος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής, 
καθώς επίσης αντίγραφο του πτυχίου του και άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος (όπως 
προβλέπεται) µε τον οποίο έχει συναφθεί η σύµβαση.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 12  
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ-ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, την απόφαση 

κατακύρωσης µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 
προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, εκτός από τον 
προσωρινό ανάδοχο. Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσµία για την αναστολή της σύναψης 
της σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 13 της παρούσας διακήρυξης.  

Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως της σύναψης της σύµβασης 
επέρχονται εφόσον συντρέχουν σωρευτικά τα κάτωθι: 
α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στο άρθρο 13 βοηθηµάτων και 
µέσων.  
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλλει 
επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 11, αν αυτό απαιτείται, ύστερα από σχετική 
πρόσκληση.  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και τον 



καλεί να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός είκοσι (20) ηµερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκοµίζοντας εγγύηση καλής 
εκτέλεσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 5 της παρούσας.   

Το συµφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το 
συµφωνητικό µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και 
εφαρµόζονται τα αναφερόµενα στην παρ. 5 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016.   

Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν.4412/2016, οι όροι της 
παρούσας διακήρυξης και συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας. 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 σύµβαση µπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια της, χωρίς να απαιτείται νέα 
διαδικασία σύναψης σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του 
Ν. 4412/2016.  

  
ΑΡΘΡΟ 13 
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

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

πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό 
φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) 
ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, µε τη συµπλήρωση της ειδικής 
φόρµας του συστήµατος και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε µορφή αρχείου pdf το οποίο 
φέρει ψηφιακή υπογραφή. Η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει αιτιολογηµένα, κατόπιν γνωµοδότησης της 
αρµόδιας επιτροπής, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας 
τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η 
καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 127 του ν.4412/2016, 
το οποίο επισυνάπτεται σε µορφή pdf. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο 
επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον όργανο. 

Οι οικονοµικοί φορείς ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης µέσω της 
λειτουργίας του Συστήµατος «Επικοινωνία». 

∆ιαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται 
µετά την 31 Μαρτίου 2017 διέπονται από τις διατάξεις του βιβλίου ΙV (άρθρα 345-374) του ν. 
4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύουν. 
 

ΑΡΘΡΟ 14  
ΜΑΤΑΙΩΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

 
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 Επιτροπής διαγωνισµού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, µπορεί, µετά από γνώµη της επιτροπής να ακυρώσει 
µερικώς τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµά της ή να αποφασίσει την 
επανάληψή της από το σηµείο που εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η παράλειψη.  

 
ΑΡΘΡΟ 15 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
  

1. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης της σήµανσης ή της ανάρτησης ή της αλλαγής ή της 
απανάρτησης ή του καθαρισµού και της παράδοσης των δακοπαγίδων ή των δειγµατοληψιών 
ελαιοκάρπου πέραν των ανά περίπτωση καθορισθέντων ηµεροµηνιών από τη ∆/νση Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής, επιβάλλεται στον ανάδοχο πρόστιµο για κάθε µέρα αδικαιολόγητης 
καθυστέρησης, µε αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.   



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

2. Στην περίπτωση που παγιδοθέτης δεν εκτελεί τις εργασίες παγιδοθεσίας σύµφωνα µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές της διακήρυξης (Παράρτηµα Β), οι επόπτες και ο ∆/ντής ∆ακοκτονίας έχουν το 
δικαίωµα να µην υπογράψουν πρακτικό καλής εκτέλεσης για τις ηµεροµηνίες που εκτελέστηκαν οι 
αντίστοιχες εργασίες, και τα ποσά που αντιστοιχούν στην προς εκτέλεση µεταχείριση να αφαιρεθούν 
από την αµοιβή του αναδόχου. Το ποσό των κυρώσεων αφαιρείται από την αµοιβή του αναδόχου. Η 
επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωµα να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο.   
3. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος αν η καθυστέρηση οφείλεται στην υπηρεσία ή σε λόγους 
ανωτέρας βίας. Η επίκληση λόγων ανώτερης βίας θα πρέπει να γίνεται αυθηµερόν (εντός 24 ωρών) 
και εντός τριών (3) ηµερών υποχρεούται στην προσκόµιση των αποδεικτικών στοιχείων. ∆ιαφορετικά 
χάνει το δικαίωµα να επικαλεσθεί εκ των υστέρων τους λόγους ανωτέρας βίας.  
 
 

 
 
ΑΡΘΡΟ 16  

                                      ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 
 

Ο Ανάδοχος µε την επιφύλαξη της συνδροµής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος 
από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του αρµοδίου 
αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, για τους λόγους και 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 203 του ν.4412/2016 
 
 

ΑΡΘΡΟ 17  
                                       ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Η διαπίστωση της καλής εκτέλεσης της παγιδοθεσίας γίνεται µε Πρακτικό – Συγκεντρωτικό 
∆ελτίο ∆ιαχείρισης ∆ακοπαγίδων & ∆ειγµατοληψιών Ελαιοκάρπου, που συντάσσεται και υπογράφεται 
από τον ανάδοχο, τον επόπτη και τον ∆ιευθυντή ∆ακοκτονίας. Το Πρακτικό αυτό συντάσσεται κάθε 
µήνα, µε βάση τα Ηµερήσια ∆ελτία Εργασίας Παγιδοθέτη.   

Στα Ηµερήσια ∆ελτία Εργασίας Παγιδοθέτη περιγράφεται η πραγµατοποιηθείσα µεταχείριση και 
συνυπογράφονται από τον εργολάβο παγιδοθεσίας ή τον τεχνικό υπεύθυνο και τον Τοµεάρχη 
δακοκτονίας, µετά από έλεγχο και διασταύρωση των στοιχείων, και στη συνέχεια υποβάλλονται στην 
υπηρεσία το αργότερο εντός του πρώτου 5νθηµέρου του επόµενου µήνα.   

Οι προς ανάρτηση παγίδες έχουν καθοριστεί από τη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής Ζακύνθου βάσει των δικών της στοιχείων.   

Οι εργασίες της παγιδοθεσίας ελέγχονται από τον ∆/ντη δακοκτονίας, τους Επόπτες και τους 
Τοµεάρχες ∆ακοκτονίας.   

Η αµοιβή των παγιδοθετών εξαρτάται από τη συµφωνία τους µε τον εργολάβο παγιδοθεσίας, ο 
οποίος υποχρεούται να τηρεί και να εφαρµόζει απαρέγκλιτα τις σχετικές διατάξεις της εργατικής 
νοµοθεσίας, σε ότι αφορά την αµοιβή, την ασφάλισή τους κτλ.  

Ο εργολάβος παγιδοθεσίας ευθύνεται για κάθε µορφής ατύχηµα του προσωπικού του. Η 
σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν γίνει απανάρτηση των δακοπαγίδων, καθαριστούν και 
παραδοθούν αυτές, και έχουν γίνει όλες οι προβλεπόµενες µεταχειρίσεις σύµφωνα µε τους όρους της 
παρούσας προκήρυξης, και γίνει η αποπληρωµή των αναδόχων. 
 
 
 
 



 
ΑΡΘΡΟ 18  

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
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» (Συγκεντρωτικό ∆ελτίο ∆ιαχείρισης ∆ακοπαγίδων & 
∆ειγµατοληψιών Ελαιοκάρπου) που συντάσσεται και υπογράφεται από την αρµόδια υπηρεσία και τους 
αρµοδίους υπαλλήλους αυτής όπως περιγράφεται στο άρθρο 17 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 καταλληλόλητα των παρεχόµενων 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 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. 
 

ΑΡΘΡΟ 19  
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΗ  

Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται τµηµατικά, αφού συνταχθεί το σχετικό πρακτικό καλής 
εκτέλεσης των αντίστοιχων εργασιών παγιδοθεσίας, όπως προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη 
και αµέσως µετά την εκταµίευση των πιστώσεων, που έχουν κατανεµηθεί µε απόφαση του 
Υπουργείου Εσωτερικών.  

Ο Ανάδοχος καταθέτει στην ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτην/κής της Περιφερειακής 
Ενότητας Ζακύνθου, σχετικό τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία, καθώς 
και κάθε άλλο δικαιολογητικό, που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 
και την πληρωµή.  

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπερ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση σύµφωνα µε 
την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, για την παροχή των υπηρεσιών στον 
τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης.  

Κράτηση ύψους 0,06 % υπέρ της ΕΑΑ∆ΗΣΥ, σύµφωνα µε το άρθρο 375 παρ. 7 του Ν. 
4412/2016, επί της αξίας προ φόρων και κρατήσεων. Επί της εν λόγω κράτησης επιβάλλεται 
χαρτόσηµο 3%. Υπέρ ΟΓΑ κράτηση ποσοστού 20% επί του χαρτοσήµου. Παρακράτηση φόρου 8% 
επί της καθαρής αξίας του τιµολογίου των υπηρεσιών (άρθρο 64 Ν. 4172/2013).  
Για την παρακράτηση φόρου θα χορηγηθεί στον εργολάβο σχετική βεβαίωση.  
 
 
 
 
 
 



ΑΡΘΡΟ 20 
ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ  

Για θέµατα που δεν προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη παραπέµπουµε στις διατάξεις των 
νόµων, εγκυκλίων κ.λ.π. που αναφέρονται στην αρχή της παρούσας. 
 
 
Τα παρακάτω παραρτήµατα αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας διακήρυξης: 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: 
ΟΜΑ∆ΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΓΙ∆ΟΘΕΤΩΝ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆  
ΤΕΥ∆ (Τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης ) 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε  
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
 

Διονύσιος Στραβοράβδης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
  

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΟΜΑ∆ΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Οµάδα Ελαιοκοµικές 
Περιοχές / Τοπικές 
Κοινότητες 

Αριθµός 
προστατευό-
µενων δένδρων 
ανά Οµάδα 
 

Αριθµός 
προστατευό-
µενων 
δένδρων  ανά 
Τοπική 
Κοινότητα 

Αριθμός 
παγίδων 

Αριθµός 
παγίδων 
ανά οµάδα 

Ηµεροµίσθια 
(30 παγίδες=1 
ηµεροµίσθιο) 

Ανώτερη τιµή 
προσφοράς σε 
ευρώ (€), ανά 
παγίδα σε κάθε 
µεταχείριση ή 
δειγµατοληψία(
χωρίς ΦΠΑ) 

 

Γερακάρι Άνω 69820 35 
Γερακάριο Κάτω 36837 20 
Γερακάριο Μέσο 35502 20 
Καλλιθέα 20013 10 
Καταστάρι 58531 30 
Κυψέλη 54074 30 
Πηγαδάκια 20030 10 

1η 

Σκουληκάδον 

343.680 

48873 25 

180 6 1,50 

Αγία Μαρίνα 27454 15 
Άγιοι Πάντες 24374 10 
Άγιος Δημήτριος 39720 20 
Άγιος Κήρυκος 28092 15 
Αμπελόκηποι 36329 20 
Βανάτον 43781 25 
Καλιπάδον 52601 30 
Λαγκαδάκια 24405 15 
Λαγωπόδο 33926 20 

2η 

Φιολίτης 

326.864 

16182 10 

180 6 1,50 

Αγαλάς 64377 30 
Κερί 69148 35 
Λιθακιά 99133 45 
Μουζάκιον 70766 35 

3η 

Παντοκράτωρ 

383.081 

79657 35 

180 6 1,50 

 
 

                                                                                                                                         

 Αριθµός προστατευόµενων δένδρων    Συνολικός Αριθµός Παγιδών Γενικό Σύνολο      
     1053625    540 



   ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ   
 

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΓΙ∆ΟΘΕΤΩΝ   
 

   
 

ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΗ      
 

ΟΜΑ∆Α ΠΑΓΙ∆ΟΘΕΣΙΑΣ:     
 

       

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΓΙ∆ΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ:   
 

       

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΓΙ∆ΟΘΕΤΩΝ:   
 

        

ΤΟΠΙΚΗ  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ  ΜΟΝΙΜΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 
 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ:  ΠΑΓΙ∆ΟΘΕΤΗ: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:  ΚΑΤΟΙΚΙΑ: ΠΑΓΙ∆ΩΝ 
 

       
 

       
 

       
 

       
 

Παράδειγµα:      
 

ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΗ      
 

ΟΜΑ∆Α ΠΑΓΙ∆ΟΘΕΣΙΑΣ: 3Η     
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΓΙ∆ΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ: 150   
 

    

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΓΙ∆ΟΘΕΤΩΝ: 3 ΕΩΣ 5   
 

      

ΤΟΠΙΚΗ  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ  ΜΟΝΙΜΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 
 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ:  ΠΑΓΙ∆ΟΘΕΤΗ: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:  ΚΑΤΟΙΚΙΑ: ΠΑΓΙ∆ΩΝ 
 

       
 

  ΧΧΧΧΧΧΧ  ∆ηµήτρης  ΑΗ 123456  Κερί  60 
 

       
 

 ΧΧΧΧΧΧΧ  Παναγιώτης  ΑΒ 123457  Παντοκράτορας  30 
 

 
      

 

      
 Κερί 

 ΧΧΧΧΧΧΧ  Γεώργιος  ΑΗ 123458  Λιθακιά  30 
 

Παντοκράτωρ 

Μουζάκιον 
        

 

      
 Λιθακιά 

 
ΧΧΧΧΧΧΧ Διονύσης  ΑΜ 123459 

 
Λιθακιά  30 

 

 
      

 

       
 

       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ    
 

    
 

   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   
 

        
 

     Ανώτερη τιµή   
     προσφοράς   
   σε ευρώ (€),  
 Αριθµός   Μέγιστη  
 Ελαιοκοµικές  ανά παγίδα 
 προστατευό Αριθµός δαπάνη ανά Προϋπολογισµ 

Περιοχές / Ηµερο- σε κάθε Οµάδα µενων παγίδων παγίδα, για ός σε ευρώ (€), 
 Τοπικές µίσθια µεταχείριση 
 δένδρων Οµάδας  30 (χωρίς ΦΠΑ) 
 Κοινότητες   ή  

  Οµάδας   δειγµατοληψ µεταχειρίσεις  
     ία   
     (χωρίς ΦΠΑ)   
        

Γερακάρι Άνω 
Γερακάριο Κάτω 
Γερακάριο Μέσο 
Καλλιθέα 
Καταστάρι 
Κυψέλη 
Πηγαδάκια 

1η 

Σκουληκάδον 

343.680 180 6 1,5 45,00 8.100 

        
Αγία Μαρίνα 
Άγιοι Πάντες 
Άγιος Δημήτριος 
Άγιος Κήρυκος 
Αμπελόκηποι 
Βανάτον 
Καλιπάδον 
Λαγκαδάκια 
Λαγωπόδο 

2η 

Φιολίτης 

326.864 180 6 1,5 45,00 8.100 

        
Αγαλάς 
Κερί 
Λιθακιά 
Μουζάκιον 

3η 

Παντοκράτωρ 

383.081 180 6 1,5 45,00 8.100 

ΣΥΝΟΛΑ 989.248 540    24.300,00 
     ΦΠΑ 24% 5.832,00 

     
Σύνολο με 
ΦΠΑ 24% 30.132,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

  
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Ι. ΓΕΝΙΚΑ  
Ο εργολάβος παγιδοθεσίας υποχρεούται να αναρτήσει τις δακοπαγίδες που αναφέρονται στην 

παρούσα ∆ιακήρυξη (τις οποίες χορηγεί η ∆ΑΟΚ Π.Ε. Ζακύνθου, σύµφωνα µε τον Πίνακα Ι της 
παρούσας).   

Οι εργασίες παγιδοθεσίας, δηλαδή η παραλαβή των παγίδων, η σήµανση, η ανάρτηση, οι 
αλλαγές, η απανάρτηση, ο καθαρισµός, η συσκευασία και η παράδοση των παγίδων, και οι δύο (2) 
δειγµατοληψίες ελαιοκάρπου, θα γίνουν εντός του χρονικού διαστήµατος από 15/06/2019 έως 
31/10/2019. Οι ηµεροµηνίες σήµανσης, ανάρτησης και απανάρτησης των δακοπαγίδων θα 
καθοριστούν από τη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ζακύνθου, µε έγγραφη 
εντολή.    

Ο εργολάβος παγιδοθεσίας υποχρεούται να αρχίσει την τοποθέτηση των παγίδων µέσα σε 24 
ώρες από την ειδοποίηση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην εντολή ή αν υπάρχουν λόγοι ανωτέρας 
βίας, οι οποίοι πρέπει να αναφερθούν εγγράφως εντός 24 ωρών από τον εργολάβο στην ∆.Α.Ο.Κ. 
Π.Ε. Ζακύνθου.  

Ο εργολάβος παγιδοθεσίας υποχρεούται να συµµορφώνεται πρόθυµα στις υποδείξεις των 
αρµοδίων υπαλλήλων της δακοκτονίας (∆/ντή Εργασιών ∆ακοκτονίας – Εποπτών ∆ακοκτονίας – 
Τοµεαρχών και Λογιστή).   

Σε περίπτωση που οι αναρτήσεις δακοπαγίδων δε γίνουν σύµφωνα µε τους όρους και τις 
υποδείξεις της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ζακύνθου, ο εργολάβος 
παγιδοθεσίας πέραν των κυρώσεων που αναφέρονται στα άρθρα της παρούσας διακήρυξης δε θα 
αµείβεται για το εκτελεσθέν έργο την ηµέρα αυτή και είναι υποχρεωµένος να τις αναρτήσει ξανά 
όπως αρχικά του είχε υποδειχθεί.   

Εφόσον ο εργολάβος παγιδοθεσίας τηρήσει τις οδηγίες της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής για την διαχείριση των δακοπαγίδων σύµφωνα µε τα οριζόµενα, δεν φέρει ευθύνη για 
την αποτελεσµατικότητα των συλλήψεων αυτών.   

Οι δακοπαγίδες παρέχονται στον εργολάβο παγιδοθεσίας δωρεάν και παραδίδονται σ΄ αυτόν, 
από αρµόδιο υπάλληλο της ∆.Α.Ο.Κ., στην αποθήκη της Υπηρεσίας. Αυτές µεταφέρονται και 
διανέµονται στους παγιδοθέτες µε ευθύνη & δαπάνη του εργολάβου. Θα γίνεται αυστηρός έλεγχος 
στη διαχείριση των υλικών και θα καταλογίζεται η αξία τους στον εργολάβο. Η µεταφορά και φύλαξη 
των παγίδων σε όλα τα στάδια (παραλαβή-ανάρτηση-αλλαγές-απανάρτηση-καθαρισµός και παράδοση 
στην Υπηρεσία) θα γίνεται µε ιδιαίτερη προσοχή λόγω του εύθραυστου υλικού τους.   

Η απώλεια, η φθορά και η καταστροφή των παγίδων θα αιτιολογείται µε υπεύθυνη δήλωση 
του εργολάβου παγιδοθεσίας προς την Υπηρεσία. Στην περίπτωση αδικαιολόγητης απώλειας, φθοράς 
ή καταστροφής των παγίδων, θα βαρύνει τον εργολάβο το κόστος αγοράς τους.   

Ο εργολάβος παγιδοθεσίας θα µεριµνά για την άριστη κατάσταση και λειτουργία των 
δακοπαγίδων.   

Οι παγιδοθέτες συνιστάται να είναι έµπειροι, µόνιµοι κάτοικοι της Τοπικής ή ∆ηµοτικής 
Κοινότητας ή όµορης αυτής, που εφαρµόζεται η παγιδοθεσία.   

Με ευθύνη του εργολάβου παγιδοθεσίας θα πρέπει να λάβουν γνώση των τεχνικών 
προδιαγραφών της παγιδοθεσίας, όλοι οι παγιδοθέτες. Οι τεχνικές προδιαγραφές θα δοθούν 
εγγράφως στον ανάδοχο πριν την έναρξη της παγιδοθεσίας.   

Ο εργολάβος παγιδοθεσίας θα πραγµατοποιήσει δύο (2) δειγµατοληψίες ελαιοκάρπου, σε 
συνεργασία µε τον τοµεάρχη, σε χρόνο που θα καθοριστεί από τους επόπτες και το ∆ιευθυντή 
δακοκτονίας.  

Στην περίπτωση που η συνεργασία του εργολάβου µε τους γεωπόνους της δακοκτονίας δεν 
είναι σύµφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές, τότε συντάσσεται πρακτικό το οποίο αποτελεί στοιχείο 



αποκλεισµού από διαγωνισµούς επόµενων ετών.  
Αν µετά από έλεγχο των αρµοδίων γεωπόνων (τοµεαρχών, εποπτών, ∆/ντή ∆ακοκτονίας) 

διαπιστωθεί ότι παγιδοθέτης δεν εφαρµόζει ορθά τις τεχνικές προδιαγραφές της παγιδοθεσίας, θα 
συντάσσεται πρακτικό και πέραν της περικοπής της αµοιβής για το εκτελεσθέν έργο, ο εργολάβος 
υποχρεούται άµεσα να τον αντικαταστήσει. Το εν λόγω πρακτικό θα αποτελεί στοιχείο αποκλεισµού 
του παγιδοθέτη από επόµενους αντίστοιχους διαγωνισµούς.  

Στην περίπτωση αντικατάστασης παγιδοθέτη ο εργολάβος υποχρεούται να καταθέσει στην 
Υπηρεσία αίτηση αντικατάστασης προσκοµίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η αντικατάσταση 
θα πρέπει να γίνει άµεσα, πριν την ηµεροµηνία της επόµενης αλλαγής των παγίδων, έτσι ώστε να µην 
υπάρξει κενό στην παρακολούθηση των δακοσυλλήψεων.  
 
 
 
 

ΙΙ. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΓΙ∆ΟΘΕΣΙΑΣ  
Α. ΓΕΝΙΚΑ   

Για την παγιδοθεσία της τρέχουσας δακικής περιόδου θα χρησιµοποιηθούν δακοπαγίδες 
γυάλινες τύπου Mcphail που θα χορηγηθούν από την ∆.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Ζακύνθου.  

Οδηγίες εφαρµογής των τεχνικών προδιαγραφών παγιδοθεσίας θα δοθούν εγγράφως, στους 
εργολάβους που θα προκύψουν από τον εν λόγω διαγωνισµό, πριν την έναρξη της παγιδοθεσίας. 
 
Β. ΕΦΑΡΜΟΓΗ   

Η πυκνότητα των παγίδων θα είναι µία (1) παγίδα Mcphail για δύο χιλιάδες (2.000) περίπου 
προστατευόµενα ελαιόδεντρα, οµοιόµορφα κατανεµηµένες εντός των ελαιώνων.   

Η πυκνότητα µπορεί να αυξηθεί σε κάποιες περιοχές, οι οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά (µικροκλίµα, ποικιλία, καρποφορία, καλλιεργητικές φροντίδες κ.α.), σύµφωνα µε την 
εκτίµηση των εποπτών και του ∆ιευθυντή δακοκτονίας.   

Ο τεχνικός υπεύθυνος της εργολαβίας παγιδοθεσίας, είναι υποχρεωµένος να γνωρίζει και να 
εφαρµόσει τα συστήµατα GIS - GPS, για την καταγραφή της θέσης των δακοπαγίδων.  
 

1. ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΛΑΙΟ∆ΕΝΤΡΩΝ  
Η ηµεροµηνία σήµανσης των ελαιοδέντρων, στα οποία θα αναρτηθούν οι δακοπαγίδες, θα 

οριστεί από τη ∆.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Ζακύνθου.   
Η σήµανση θα γίνεται είτε µε άσπρισµα του κορµού των ελαιοδέντρων, περιφερειακά σε 

δακτύλιο 50 εκατοστών, είτε µε το κρέµασµα κορδέλας περιφερειακά του δένδρου, και σε σηµείο που 
να είναι ορατό από µεγάλη απόσταση.   

Κατά την σήµανση των ελαιοδέντρων θα γίνεται και αποτύπωση των θέσεων των παγίδων, µε 
τη λήψη στίγµατος µε GPS, µε ευθύνη του τεχνικού υπεύθυνου της εργολαβίας παγιδοθεσίας.   

Ο εργολάβος παγιδοθεσίας, µετά την σήµανση των δακοπαγίδων και σε χρονικό διάστηµα µιας 
εβδοµάδας, υποχρεούται να καταθέτει στην Υπηρεσία, τα στίγµατα των παγίδων (σε κατάλληλο 
ηλεκτρονικό αρχείο).   

Η απόσταση των παγίδων µεταξύ τους θα πρέπει να είναι τέτοια που να καλύπτει την 
αναλογία 1 παγίδα ανά 2.000 ελαιόδεντρα.  
 

2. ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΑΛΛΑΓΗ ∆ΑΚΟΠΑΓΙ∆ΩΝ  
Η ανάρτηση των δακοπαγίδων θα πραγµατοποιηθεί σε ηµεροµηνία που θα οριστεί από τη 

∆.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Ζακύνθου, µε έγγραφη εντολή, µε ευθύνη του τεχνικού υπεύθυνου.   
Η ανάρτηση των δακοπαγίδων θα γίνεται όχι σε οποιοδήποτε ελαιόδεντρο, αλλά σε δένδρα µε 

πλούσια καρποφορία και κανονική ανάπτυξη.   
Απαγορεύεται η ανάρτηση σε ελαιόδεντρα, καχεκτικά, χωρίς καρποφορία και σε δέντρα που 

είναι κοντά σε δρόµο αγροτικό ή ταχείας κυκλοφορίας.   
∆εν τοποθετούνται παγίδες σε ελαιώνες που είναι ενταγµένοι στη Βιολογική Καλλιέργεια.   
Η ανάρτηση των παγίδων να γίνεται στο Β.∆. εσωτερικό τµήµα της κόµης, σε σκιερό µέρος. 

Σε κάθε δακοπαγίδα θα αναρτάται η καρτέλα της παγίδας και θα γράφετε µε µολύβι η ελαιοκοµική 
οµάδα, η περιοχή, το ονοµατεπώνυµο του παγιδοθέτη και ο αριθµός της παγίδας. Επίσης η παγίδα θα 



πωματίζεται καλά.   
Η αρίθµηση των καρτελών των παγίδων θα ακολουθεί µια αύξουσα σειρά και θα ακολουθούν 

την διαδροµή που θα κάνει ο παγιδοθέτης κατά την αλλαγή, και όχι ανακατωµένα.   
Η οµοιοµορφία της αρίθµησης σκοπό έχει όταν αργότερα θα έχουµε δακοσυλλήψεις 

ορισµένων δακοπαγίδων σε µια τοποθεσία, αυτές θα πρέπει να έχουν συνεχόµενο αύξοντα αριθµό 
(δηλαδή στην ίδια τοποθεσία δεν θα πρέπει να έχουµε π.χ. τον 5, 30 ,60 ,70 αριθµό παγίδας αλλά 
αυτοί να είναι π.χ. 5 - 6 - 7 - 8 σε µια τοποθεσία). Η αρίθμηση των παγίδων κατά Τοπική ή Δημοτική 
Κοινότητα θα είναι χωριστή.  

Στη διάρκεια εφαρµογής του έργου της παγιδοθεσίας, οι τοµεάρχες δακοκτονίας θα 
πραγµατοποιούν ελέγχους για την σωστή τοποθέτηση των παγίδων, των αλλαγών και όσων 
προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη.  

Η πλήρωση (γέµισµα) της δακοπαγίδας θα γίνεται µε το ελκυστικό διάλυµα, θειική αµµωνία 
2% (1 κουταλάκι του γλυκού) και νερό 98% . Το ελκυστικό διάλυµα θα παρασκευάζεται πριν την 
κάθε έναρξη της αλλαγής – διαχείρισης δακοπαγίδων.   

Σε κάθε ηµέρα αλλαγής (ένα ηµεροµίσθιο) ο παγιδοθέτης θα ετοιµάζει ελκυστικό διάλυµα 
τουλάχιστον 10 λίτρων, της προαναφερόµενης σύστασης, θα αλλάζει 30 παγίδες και σε κάθε παγίδα 
θα ρίχνει περίπου 300cc διαλύµατος.   

Στην περίπτωση που µετά το Σεπτέµβριο διαπιστώνεται ότι οι δακοπαγίδες δε λειτουργούν, 
αντί για διάλυµα θειικής αµµωνίας θα γεµίζουν µε διάλυµα υδρολυµένης πρωτεΐνης (4% πρωτεΐνη), 
βόρακα (1,5% βόρακα του εµπορίου) και 94,5% νερό, µετά από συνεννόηση και έγγραφη εντολή 
από τη ∆.Α.Ο.Κ..   

Η θειική αµµωνία, η υδρολυµένη πρωτεΐνη και ο βόρακας, θα δίδονται στους παγιδοθέτες 
δαπάνη του εργολάβου παγιδοθεσίας.   

Κατά την αλλαγή των δακοπαγίδων οι παγιδοθέτες θα πρέπει να καθαρίζουν τις παγίδες µε 
άφθονο νερό και στη συνέχεια να προσθέτουν νέο διάλυµα.   

Σε κάθε αλλαγή η δακοπαγίδα θα κατεβαίνει µε κοντάρι, µε προσοχή, για να µη χυθεί το 
περιεχόµενό της. Στη συνέχεια θα αδειάζεται το περιεχόµενό της σε ειδική σήτα, που θα πρέπει να 
έχει ο παγιδοθέτης κατά την αλλαγή. Κατά την καταµέτρηση των δάκων αποµακρύνονται τυχόν άλλα 
έντοµα (σφήκες, µυρµήγκια, κλπ) και µένουν µόνο οι δάκοι. ∆ιαχωρίζονται οι δάκοι σε αρσενικούς και 
θηλυκούς, καταµετρώνται και γράφεται το αποτέλεσµα και η ηµεροµηνία αλλαγής στην καρτέλα της 
παγίδας.   

Θα συµπληρώνεται το Ηµερήσιο ∆ελτίο Συλλήψεως ∆άκων που θα είναι διπλότυπο ενώ όλοι οι 
δάκοι θα µπαίνουν σε κουτάκι και θα αποστέλλονται εντός 4 ηµερών στους Τοµεάρχες ∆ακοκτονίας 
για έλεγχο του πληθυσµού. Το αντίγραφο Ηµερήσιο ∆ελτίο Συλλήψεως ∆άκων θα το κρατά ο 
παγιδοθέτης ενώ το πρωτότυπο θα αποστέλλεται στον Τεχνικό Υπεύθυνο. Αυτός µε τη σειρά του θα 
αποστέλλει µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου εντός 24 ωρών από την ηµεροµηνία αλλαγής, 
ηλεκτρονικό αρχείο µε τις συλλήψεις των δάκων που θα του έχει δοθεί από την Υπηρεσία. Ο Τεχνικός 
Υπεύθυνος, θα υποβάλλει στην Υπηρεσία, το αργότερο εντός του πρώτου 5νθηµέρου του επόµενου 
µήνα, συµπληρωµένα τα Ηµερήσια ∆ελτία Εργασιών επισυνάπτοντας τα πρωτότυπα Ηµερήσια ∆ελτία 
Συλλήψεων ∆άκων. Σε περίπτωση συλλήψεως µεγάλου αριθµού δάκων θα πρέπει να ειδοποιείται 
αυθηµερόν τηλεφωνικά ο Τοµεάρχης.   

Οι αλλαγές των δακοπαγίδων θα γίνονται στις κατωτέρω ηµέρες κάθε µήνα ανά πενθήµερο: 
1η, 6η, 11η, 16η, 21η & 26η, κάθε µήνα, και εάν ο παγιδοθέτης πραγµατοποιεί και δεύτερο 
ηµεροµίσθιο σε κάθε αλλαγή τότε είναι και οι µέρες: 2η, 7η, 12η, 17η, 22η & 27η κάθε µήνα.   

Ένας παγιδοθέτης πραγµατοποιεί το ανώτερο δύο (2) ηµεροµίσθια ανά αλλαγή παγίδων.   
Εάν µία από τις ανωτέρω ηµέρες συµπέσει να είναι αργία (Κυριακή ή άλλη εορτή) τότε η 

αλλαγή θα γίνεται ή την προηγούµενη από την κανονική ηµέρα, εάν πρόκειται για την πρώτη ηµέρα 
αλλαγής, ή την επόµενη από την κανονική ηµέρα εάν πρόκειται για τη δεύτερη ηµέρα αλλαγής.  
 

3. ΑΠΑΝΑΡΤΗΣΗ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ  
Με έγγραφη εντολή της ∆.Α.Ο.Κ., η συλλογή των δακοπαγίδων θα πραγµατοποιηθεί 

συγχρόνως µε την τελευταία αλλαγή. Στη συνέχεια οι δακοπαγίδες θα πλυθούν, θα συσκευαστούν 
όπως παραλήφθηκαν, και θα παραδοθούν στην αποθήκη της Υπηρεσίας µετά από υπογραφή σχετικού 
πρακτικού παράδοσης – παραλαβής, που θα συνυπογράφεται από τον εργολάβο παγιδοθεσίας και τον 



αρµόδιο υπάλληλο της ∆.Α.Ο.Κ.. 
 

4. ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ  
Στο χρονικό διάστηµα εφαρµογής της παγιδοθεσίας, ο εργολάβος παγιδοθεσίας θα 

πραγµατοποιήσει δύο (2) δειγµατοληψίες ελαιοκάρπου, σε χρόνο που θα καθοριστεί από τους 
επόπτες και το ∆ιευθυντή δακοκτονίας. Για τις ηµεροµηνίες, τον τόπο και τρόπο δειγµατοληψίας, ο 
εργολάβος θα ενηµερωθεί εγγράφως. Η δειγµατοληψία πρέπει να γίνεται κατά οµοιογενείς ζώνες (π.χ. 
ζώνη χαµηλή, µεσαία, υψηλή, πεδινή, ορεινή, ανατολική, δυτική). Μέσα σε µια οµοιογενή ζώνη 
καθορίζονται κέντρα δειγµατοληψίας 10.000 δέντρων περίπου. Από κάθε κέντρο δειγµατοληψίας, 
επιλέγονται 40 τυχαία δένδρα. Από κάθε δένδρο λαµβάνονται 24 καρποί από πέντε θέσεις, εκ των 
οποίων οι 8 λαµβάνονται από την κορυφή και οι υπόλοιποι 16 από τις ποδιές, 4 καρποί από κάθε 
σηµείο του ορίζοντα.  

Συνολικά, από κάθε κέντρο συγκεντρώνονται 24 Χ 40 =960 ελαιόκαρποι. 
Οι καρποί του δείγµατος εξετάζονται και διαχωρίζονται σε:  

Υγιείς  
Προσβεβληµένους: α) άγονα νύγµατα   

β) νύγµατα – ωά  
γ) προνύµφες 1ου , 2ουκαι 3ουσταδίου 
δ) νύµφες  
ε) έξοδοι 
στ) παρασιτισµός  

Από τα παραπάνω στοιχεία υπολογίζεται το ποσοστό (%) της συνολικής προσβολής και των 
επί µέρους σταδίων της.  

Η γόνιµη προσβολή αποτελείται από τα στοιχεία β) έως ε) (ζώντα ωά – ζώσες προνύµφες – 
ζώσες νύµφες – έξοδοι). 
 
 

5. ΗΜΕΡΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ – ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ – ΑΛΛΑΓΩΝ – ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ - 
ΣΥΛΛΟΓΗΣ – ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΠΑΓΙ∆ΩΝ  
Η παγιδοθεσία θα υλοποιηθεί ως εξής: 

 1 ηµέρα για τη σήµανση των ελαιοδέντρων, 
 1 ηµέρα για την ανάρτηση των παγίδων, 
 1 ηµέρα αλλαγής τον Ιούνιο, 
 από 6 ηµέρες αλλαγών για τους µήνες Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέµβριο και Οκτώβριο, 
 στην τελευταία αλλαγή του Οκτωβρίου, συγχρόνως θα πραγµατοποιηθεί και η συλλογή 

των παγίδων, 
 1 ηµέρα πλύσιµο – συσκευασία – παράδοση παγίδων, 
 2 ηµέρες δειγµατοληψιών ελαιοκάρπου  

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, είκοσι πέντε (25) ήµερες αλλαγής θα είναι ο ανώτερος 
αριθµός, και θα προσδιορίζεται από τους επόπτες και το ∆ιευθυντή δακοκτονίας.  

Πέρα των είκοσι πέντε (25) ηµερών αλλαγής, προστίθενται άλλες πέντε (5) µέρες 
µεταχειρίσεων που είναι η σήµανση, η ανάρτηση, το πλύσιµο – συσκευασία – παράδοση των παγίδων 
και οι δύο (2) δειγµατοληψίες ελαιοκάρπου. Εποµένως ο ανώτερος αριθµός ηµερών µεταχειρίσεων 
άρα και ηµεροµισθίων ανά αλλαγή, ανέρχεται στις 30.  

Σε κάθε ηµεροµίσθιο, ανά µεταχείριση – αλλαγή ή δειγµατοληψία ελαιοκάρπου, ο παγιδοθέτης 
θα διαχειρίζεται τριάντα (30) παγίδες ή θα λαµβάνει δείγµα ελαιοκάρπου από σαράντα (40) 
ελαιόδεντρα του κέντρου δειγµατοληψίας. 
 
ΙΙI.ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  

Ο τεχνικός υπεύθυνος του Προγράµµατος παγιδοθεσίας υποχρεούται να ενηµερώσει τους 
παγιδοθέτες του, για τις τεχνικές προδιαγραφές παγιδοθεσίας, να τους επιβλέπει και να τους ελέγχει 
για την ορθή εφαρµογή των εργασιών τους. Συγκεκριµένα:  

 Θα συνεργάζεται µε τους αρµόδιους γεωπόνους της Υπηρεσίας. 
 Θα αποτυπώσει τις θέσεις (στίγµατα) των δακοπαγίδων µε συστήµατα GPS, σε κατάλληλο 



ηλεκτρονικό αρχείο. 
 Θα επιβλέπει και θα καθοδηγεί τους παγιδοθέτες για τη σωστή επιλογή των δέντρων στα 

οποία θα αναρτηθούν οι παγίδες, για την σήµανσή τους, για την κατανοµή των παγίδων 
στην ελαιοκοµική περιοχή ανάλογα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της (γεωγραφικό 
ανάγλυφο, ποικιλία ελαιοδέντρων, καρποφορία, µικροκλίµα κ.α.). 

 Θα ελέγχει την ορθή εκτέλεση των αλλαγών των παγίδων από τους παγιδοθέτες. Έχει την 
υποχρέωση να καταστρώσει ένα σχέδιο – πρόγραµµα ελέγχων των παγιδοθέτων, που έχει 
υπό την επίβλεψη του, και να το γνωστοποιεί στην Υπηρεσία, όπου θα αποτυπώνονται οι 
επιτόπιοι έλεγχοί του. 

 Θα συγκεντρώνει τα Ηµερήσια ∆ελτία Σύλληψης ∆άκων από τους παγιδοθέτες και θα 
ενηµερώνει τους αρµόδιους γεωπόνους (τοµεάρχες, επόπτες) για τις συλλήψεις, 
αυθηµερόν µε την αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 

 Θα είναι υπεύθυνος για την ορθή συµπλήρωση όλων των δελτίων παγιδοθεσίας. 
 Θα είναι υπεύθυνος για τη σωστή διενέργεια των δειγµατοληψιών ελαιοκάρπου, σε 

συνεργασία µε τους παγιδοθέτες.  
Στην περίπτωση που ο τεχνικός υπεύθυνος δεν τηρεί τις ανωτέρω υποχρεώσεις του, ο 

εργολάβος υποχρεούται να τον αντικαταστήσει εντός δεκαπενθηµέρου, προσκοµίζοντας στην 
Υπηρεσία τα απαιτούµενα δικαιολογητικά του αντικαταστάτη, όπως περιγράφονται στην παρούσα. 
 
ΙV. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΓΙ∆ΟΘΕΤΩΝ  

Ο εργολάβος παγιδοθεσίας ευθύνεται για κάθε µορφής ατύχηµα του προσωπικού του.  
 
V. ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΓΙ∆ΟΘΕΣΙΑΣ   

Οι εργασίες της παγιδοθεσίας ελέγχονται από τον ∆/ντη δακοκτονίας, τους Επόπτες και τους 
Τοµεάρχες ∆ακοκτονίας.  

Τις ηµέρες διαχείρισης των παγίδων, ο εργολάβος θα συµπληρώνει το Ηµερήσιο ∆ελτίο 
Εργασίας Παγιδοθέτη (ανά ελαιοκοµική οµάδα) που θα του έχει χορηγήσει η υπηρεσία, στο οποίο θα 
αναγράφονται τα ονοµατεπώνυµα των παγιδοθετών, η εργασία (π.χ. ανάρτηση - αλλαγή κ.λ.π.) και ο 
αριθµός των παγίδων.  

Τα ηµερήσια δελτία θα συνυπογράφονται από τον εργολάβο παγιδοθεσίας ή τον τεχνικό 
υπεύθυνο και τον Τοµεάρχη δακοκτονίας, µετά από έλεγχο και διασταύρωση των στοιχείων, και θα 
υποβάλλονται στην υπηρεσία το αργότερο εντός του πρώτου 5νθηµέρου του επόµενου µήνα (π.χ. τα 
ηµερήσια δελτία του Ιουνίου θα υποβληθούν έως τις 05/07/2019).  

Σε περίπτωση εντοπισµού αποκλίσεων (πχ. µη ορθή κατανοµή των παγίδων στην περιοχή, 
αδυναµία εντοπισµού των παγίδων σύµφωνα µε τα αρχεία, ακάθαρτες παγίδες, ψευδή στοιχεία, 
έλλειψη µεταχειρίσεων των παγίδων στον προβλεπόµενο χρόνο κ.α.) από τις προδιαγραφές 
εφαρµογής του έργου, θα συντάσσεται έκθεση από τους τοµεάρχες δακοκτονίας και τους επόπτες, 
και θα επιβάλλονται κυρώσεις. 
 
VI. ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

Η αµοιβή των παγιδοθετών ανά ηµεροµίσθιο (µεταχείριση 30 παγίδων ή δειγµατοληψία 
ελαιοκάρπου) εξαρτάται από τη συµφωνία τους µε τον εργολάβο παγιδοθεσίας, ο οποίος υποχρεούται 
να τηρεί και να εφαρµόζει απαρέγκλιτα τις σχετικές διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας, σε ότι αφορά 
την αµοιβή, την ασφάλισή τους κτλ. 
 
VIΙ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Ανώτερη τιµή αµοιβής του εργολάβου παγιδοθεσίας, ανά ηµέρα µεταχείρισης των παγίδων ή 
δειγµατοληψίας ελαιοκάρπου, ανά παγίδα, θα είναι 1,50 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α..  

Με ανώτερο αριθµό ηµερών των µεταχειρίσεων, των παγιδοθετών, τις 30 µεταχειρίσεις, η 
ανώτερη προϋπολογιζόµενη δαπάνη ανέρχεται στα 45,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., ανά παγίδα για τις 30 
µεταχειρίσεις (1,50 Χ 30 = 45,00 €).  

Εποµένως, σε όλη την περίοδο παγιδοθεσίας, ανά 30 παγίδες που αντιστοιχεί σε ένα 
ηµεροµίσθιο, θα πραγµατοποιηθούν το ανώτερο 30 ηµεροµίσθια, ως εξής:  

1 ηµεροµίσθιο για τη σήµανση,  
1 ηµεροµίσθιο για την ανάρτηση, 



1 ηµεροµίσθιο (αλλαγή) τον Ιούνιο,  
6 ηµεροµίσθια (αλλαγές) τον Ιούλιο,  
6 ηµεροµίσθια (αλλαγές) τον Αύγουστο,  
6 ηµεροµίσθια (αλλαγές) τον Σεπτέµβριο και  
6 ηµεροµίσθια (αλλαγές) τον Οκτώβριο. Στην τελευταία αλλαγή του Οκτωβρίου θα 
πραγµατοποιηθεί και η συλλογή των παγίδων,  
1 ηµεροµίσθιο για πλύσιµο – συσκευασία – παράδοση παγίδων,  
2 ηµεροµίσθια ειγµατοληψιών.  
 
Η προσφερόµενη τιµή θα δίδεται, ανά ηµέρα µεταχείρισης των παγίδων ή δειγµατοληψίας, ανά 

παγίδα, και χωρίς Φ.Π.Α.. Η προσφερόµενη τιµή θα αφορά µια ελαιοκοµική οµάδα παγιδοθεσίας του 
Πίνακα ΙΙΙ. Η τιµή θα δίνεται σε ευρώ (€) µε δύο (2) δεκαδικά ψηφία και δεν πρέπει να υπερβαίνει την 
τιµή που αναγράφεται στον Πίνακα ΙΙΙ του Παραρτήµατος Α.  

Ο προϋπολογισµός του έργου, αποτυπώνεται στον Πίνακα ΙΙΙ, της παρούσας ∆ιακήρυξης, και 
προκύπτει από τον αριθµό των παγίδων, ανά ελαιοκοµική οµάδα, επί την ανώτερη τιµή ανά παγίδα 
(χωρίς Φ.Π.Α.), επί το σύνολο των µεταχειρίσεων (ήτοι, για την 1ο ομάδα, 180 παγίδες Χ 45,00 ευρώ 
= 8.100 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α.) 

Όλα τα έντυπα που αναφέρονται στη παρούσα διακήρυξη, στον έλεγχο και στην εφαρµογή 
της παγιδοθεσίας, θα παρέχονται δωρεάν από την υπηρεσία στον εργολάβο παγιδοθεσίας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
 
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ζάκυνθος: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  Αριθµ. πρωτ.: 
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 
ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Ανάθεσης διαχείρισης παγίδων τύπου Mcphail (παραλαβή, σήµανση 
ελαιοδένδρων, ανάρτηση, αλλαγές, απανάρτηση, καθαρισµός, παράδοση και 
δειγµατοληψίες ελαιοκάρπου) στους ελαιώνες της Περιφερειακής Ενότητας 
Ζακύνθου, στα πλαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής Καταπολέµησης του 

∆άκου της Ελιάς έτους 2019. 
 
Στον Ζάκυνθο σήµερα την ….. του µηνός …….. του έτους 2019, ηµέρα της εβδοµάδας …………, στα 
γραφεία της Π.Ε. Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, Διοικητήριο, οι υπογραφόµενοι: 

 
Ο Νιοτόπουλος Ελευθέριος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου, ο οποίος ενεργεί µε την ιδιότητά του 
αυτή, δυνάµει της υπ αριθµ. 7847/3320/26-01-2018 (ΦΕΚ : 436/14-2-2018 Τεύχος Β) απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων περί «µεταβίβασης αρµοδιοτήτων στους άµεσα εκλεγµένους 
Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων», ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 
µε έδρα την Κέρκυρα (ΑΦΜ: 997913715 ∆.Ο.Υ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ), έχοντας υπόψη την αριθ.  
 

………………………..απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων µε την 
οποία κατακυρώνεται το αποτέλεσµα του αριθµ. …………… ηλεκτρονικού ανοικτού 
διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα προσφορά µε βάσει µόνο την 
τιµή ανά οµάδα του έργου, για την «παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσµών 
µε τη µέθοδο της παγιδοθεσίας µε παγίδες τύπου McPhail στους ελαιώνες στα πλαίσια του 
προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2019 στην 
Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου».   

1. Ο/Η ……………………. του ……………………. αποκαλούµενος εργολάβος παγιδοθεσίας, κάτοικος   
……………………., Τ.Κ. 27…….., µε Α.Φ.Μ. ∆.Ο.Υ. ……….., κάτοχος του µε αριθ. ………….. 
∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας, συνοµολογούν και αποδέχονται τα παρακάτω: 

 
ΑΡΘΡΟ 1 

Αντικείµενο  
Ο πρώτος των συµβαλλοµένων µε την παραπάνω ιδιότητά του, αναθέτει στον δεύτερο και αυτός 
αναλαµβάνει την διαχείριση (παραλαβή, σήµανση ελαιοδέντρων, ανάρτηση, αλλαγές, απανάρτηση – 
καθαρισµός - παράδοση παγίδων, δειγµατοληψίες ελαιοκάρπου) ………….. παγίδων τύπου McPhail σε   
………………… ελαιόδεντρα της οµάδας ή των οµάδων…………. του έργου «Παροχή υπηρεσιών για 
τον έλεγχο των δακοπληθυσµών µε τη µέθοδο της παγιδοθεσίας µε παγίδες τύπου McPhail στους 
ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής Καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 
2019 στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου», σύµφωνα µε τους όρους της 
αριθµ.…………διακήρυξης.   

Ο αριθµός των δακοπαγίδων που θα αναρτηθούν ορίζεται στον παρακάτω πίνακα:  
 
 



ΟΜΑΔΑ: 
Ελαιοκομικές 
περιοχές / Τοπική 
ή Δημοτική 
Κοινότητα 

Αριθμός παγίδων 
Ομάδας 

Τιμή προσφοράς 
σε ευρώ (€) ανά 
παγίδα και 
μεταχείριση 
(χωρίς ΦΠΑ) 

Μέγιστη δαπάνη 
άνα παγίδα για …. 
μεταχειρίσεις 

Προϋπολογισμός 
σε ευρώ (€), 
(χωρίς ΦΠΑ) ανά 
ομάδα 

 
 
 

 

 
Η αµοιβή ορίζεται σε ………….. €, χωρίς Φ.Π.Α., ανά αναρτηθείσα παγίδα και ανά ηµέρα 

µεταχείρισης ή δειγµατοληψίας ελαιοκάρπου, και για µέγιστο αριθµό τις …… µεταχειρίσεις. Η 
πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται τµηµατικά, αφού συνταχθεί το σχετικό πρακτικό καλής εκτέλεσης 
των εργασιών παγιδοθεσίας, µε βάση τα νόµιµα παραστατικά και δικαιολογητικά, µε πιστώσεις από το 
λογαριασµό του Υπουργείου Εσωτερικών, σύµφωνα µε την αριθ. πρωτ. 6102/23-2-2018 Απόφασή 
του.   

Η ανωτέρω τιµή υπόκειται σε όλες τις νόµιµες κρατήσεις.  
 

ΑΡΘΡΟ 2  
∆ιάρκεια του έργου  

Οι εργασίες παγιδοθεσίας, θα γίνουν εντός του χρονικού διαστήµατος, από την υπογραφή 
της σύµβασης και όχι νωρίτερα από τις 15/06/2019 έως και 31/10/2019. Η ηµεροµηνία έναρξης 
της παγιδοθεσίας θα καθοριστεί από την ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. 
Ζακύνθου εγγράφως. 

 
ΑΡΘΡΟ 3  

Τεχνικές Προδιαγραφές 
 
Η εφαρµογή της παγιδοθεσίας θα γίνει σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται 
αναλυτικά στο Παράρτηµα Β της µε αριθ. ………∆ιακήρυξης και σύµφωνα µε τα παρακάτω: 

 
Ο εργολάβος παγιδοθεσίας υποχρεούται να αναρτήσει τις δακοπαγίδες που θα του ανατεθούν από 
τη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ζακύνθου.  

 
Ο εργολάβος παγιδοθεσίας υποχρεούται να παρακολουθεί τις δακοπαγίδες όσες φορές υποδειχθεί 
από την Υπηρεσία.  

 
Ο εργολάβος παγιδοθεσίας υποχρεούται να συµµορφώνεται πρόθυµα στις υποδείξεις των αρµοδίων 
υπαλλήλων της δακοκτονίας (∆/ντή ∆ακοκτονίας, Εποπτών ∆ακοκτονίας, Τοµεαρχών και Λογιστή). 
Υποχρεούται να διαθέτει το κατάλληλο και επαρκές προσωπικό καθώς και τα µέσα, όπως ορίζεται 
στη διακήρυξη (τεχνικό υπεύθυνο, παγιδοθέτες, υλικά κλπ).   
Ο τεχνικός υπεύθυνος θα πρέπει να ανταποκρίνεται στα καθήκοντά του που περιγράφονται στην 
ενότητα ΙΙΙ των Τεχνικών Προδιαγραφών της διακήρυξης. Στην περίπτωση που ο τεχνικός 
υπεύθυνος δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του, ο εργολάβος υποχρεούται να τον αντικαταστήσει εντός 
δεκαπενθηµέρου, προσκοµίζοντας στην Υπηρεσία τα απαιτούµενα δικαιολογητικά του 
αντικαταστάτη, όπως περιγράφονται στην παρούσα.  

 
Κάθε παγιδοθέτης θα διαχειρίζεται 30 παγίδες ανά ηµεροµίσθιο και θα πραγµατοποιεί µέχρι δύο 
ηµεροµίσθια ανά αλλαγή – µεταχείριση. 

 
Η πυκνότητα των παγίδων θα είναι µία (1) παγίδα Mcphail για δύο χιλιάδες (2.000) περίπου 
προστατευόµενα ελαιόδεντρα, οµοιόµορφα κατανεµηµένες εντός των ελαιώνων.  

 
Η ανάρτηση των δακοπαγίδων δεν θα γίνεται σε οποιοδήποτε ελαιόδεντρο, αλλά σε δένδρα µε 
πλούσια καρποφορία και κανονική ανάπτυξη και όχι σε καχεκτικά ελαιόδεντρα χωρίς καρποφορία 
και σε δέντρα που είναι κοντά σε δρόµο αγροτικό ή ταχείας κυκλοφορίας.   
∆εν θα τοποθετηθούν παγίδες σε ελαιώνες που είναι ενταγµένοι στη Βιολογική Καλλιέργεια. 

 



Η σήµανση των παγίδων θα γίνει είτε µε άσπρισµα του κορµού των ελαιοδέντρων, περιφερειακά σε 
δακτύλιο 50 εκατοστών, είτε µε το κρέµασµα κορδέλας περιφερειακά του δένδρου, και σε σηµείο 
που να είναι ορατό από µεγάλη απόσταση. Κατά την σήµανση των ελαιοδέντρων θα γίνεται και 
αποτύπωση των θέσεων των παγίδων, µε τη λήψη στίγµατος µε GPS, µε ευθύνη του τεχνικού 
υπεύθυνου της εργολαβίας παγιδοθεσίας. Ο εργολάβος παγιδοθεσίας, µετά την σήµανση των 
δακοπαγίδων και σε χρονικό διάστηµα µιας εβδοµάδας, υποχρεούται να καταθέτει στην Υπηρεσία, 
τα στίγµατα των παγίδων (σε κατάλληλο ηλεκτρονικό αρχείο)  
Η ανάρτηση των παγίδων να γίνεται στο Β.∆. εσωτερικό τµήµα της κόµης, σε σκιερό µέρος.  
 
Η αρίθµηση των καρτελών των παγίδων θα ακολουθεί µια αύξουσα σειρά και θα ακολουθούν την 
διαδροµή που θα κάνει ο παγιδοθέτης κατά την αλλαγή, και όχι ανακατωµένα. Η αρίθμηση των 
παγίδων κατά Τοπική ή Δημοτική Κοινότητα θα είναι χωριστή. 
 
Η πλήρωση (γέµισµα) της δακοπαγίδας θα γίνεται µε το ελκυστικό διάλυµα, θειική αµµωνία 2% (1 
κουταλάκι του γλυκού) και νερό 98%. Το ελκυστικό διάλυµα θα παρασκευάζεται πριν την κάθε 
έναρξη της αλλαγής – διαχείρισης δακοπαγίδων.  
 
Σε κάθε ηµέρα αλλαγής (ένα ηµεροµίσθιο) ο παγιδοθέτης θα ετοιµάζει ελκυστικό διάλυµα 
τουλάχιστον 10 λίτρων, της προαναφερόµενης σύστασης, θα αλλάζει 30 παγίδες και σε κάθε παγίδα 
θα ρίχνει περίπου 300cc διαλύµατος. 
 
Στην περίπτωση που µετά το Σεπτέµβριο διαπιστώνεται ότι οι δακοπαγίδες δε λειτουργούν, αντί για 
διάλυµα θειικής αµµωνίας θα γεµίζουν µε διάλυµα υδρολυµένης πρωτεΐνης (4% πρωτεΐνη), βόρακα 
(1,5% βόρακα του εµπορίου) και 94,5% νερό, µετά από συνεννόηση και έγγραφη εντολή από την 
∆.Α.Ο.Κ.. 
 
Η θειική αµµωνία, η υδρολυµένη πρωτεΐνη και ο βόρακας, θα δίδονται στους παγιδοθέτες δαπάνη του 
εργολάβου παγιδοθεσίας. 
 
Κατά την αλλαγή των δακοπαγίδων οι παγιδοθέτες θα πρέπει να καθαρίζουν τις παγίδες µε άφθονο 
νερό και στη συνέχεια να προσθέτουν νέο διάλυµα.  
Οι αλλαγές των δακοπαγίδων θα γίνονται στις κατωτέρω ηµέρες κάθε µήνα ανά πενθήµερο: 1η, 6η, 
11η, 16η, 21η & 26η, κάθε µήνα, και εάν ο παγιδοθέτης πραγµατοποιεί και δεύτερο ηµεροµίσθιο σε 
κάθε αλλαγή τότε είναι και οι µέρες: 2η, 7η, 12η, 17η, 22η & 27η κάθε µήνα.  
Εάν µία από τις ανωτέρω ηµέρες συµπέσει να είναι αργία (Κυριακή ή άλλη εορτή) τότε η αλλαγή θα 
γίνεται ή την προηγούµενη από την κανονική ηµέρα, εάν πρόκειται για την πρώτη ηµέρα αλλαγής, ή 
την επόµενη από την κανονική ηµέρα εάν πρόκειται για τη δεύτερη ηµέρα αλλαγής. 
 
Ο παγιδοθέτης σε κάθε αλλαγή δακοπαγίδων θα καταµετρητά τους δάκους, θα τους διαχωρίζει σε 
αρσενικούς και θηλυκούς και γράφει το αποτέλεσµα και την ηµεροµηνία αλλαγής στην καρτέλα της 
παγίδας. Επίσης θα συµπληρώνει το Ηµερήσιο ∆ελτίο Συλλήψεως ∆άκων που θα είναι διπλότυπο, ενώ 
τους δάκους θα τους αποστέλλει εντός 4 ηµερών στους Τοµεάρχες ∆ακοκτονίας για έλεγχο του 
πληθυσµού. Το αντίγραφο Ηµερήσιο ∆ελτίο Συλλήψεως ∆άκων θα το κρατά ο παγιδοθέτης ενώ το 
πρωτότυπο θα αποστέλλεται στον τεχνικό υπεύθυνο. Ο τεχνικός υπεύθυνος µε τη σειρά του θα 
αποστέλλει µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου εντός 24 ωρών από την ηµεροµηνία αλλαγής, 
ηλεκτρονικό αρχείο µε τις συλλήψεις των δάκων που θα του έχει δοθεί από την Υπηρεσία. 
 
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι παγιδοθέτης δεν εφαρµόζει ορθά τις τεχνικές προδιαγραφές της 
παγιδοθεσίας, θα συντάσσεται πρακτικό και πέραν της περικοπής της αµοιβής για το εκτελεσθέν 
έργο, ο εργολάβος υποχρεούται να τον αντικαταστήσει άµεσα. Ο εργολάβος παγιδοθεσίας 
υποχρεούται να προσκοµίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα δικαιολογητικά του νέου παγιδοθέτη.  
Ένας παγιδοθέτης πραγµατοποιεί το ανώτερο δύο (2) ηµεροµίσθια ανά αλλαγή παγίδων. 
 
Στη διάρκεια της παγιδοθεσίας, για τη δαιχείριση 30 παγίδων ή για τη λήψη ενός (1) δείγµατος 
ελαιοκάρπου, που αντιστοιχεί σε ένα (1) ηµεροµίσθιο, θα πραγµατοποιηθούν το µέγιστο τα 
παρακάτω ηµεροµίσθια, ως εξής: 

 1 ηµέρα για τη σήµανση των ελαιοδέντρων, 
 1 ηµέρα για την ανάρτηση των παγίδων, 



 1 ηµέρα αλλαγής τον Ιούνιο, 
 από 6 ηµέρες αλλαγών για τους µήνες Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέµβριο και Οκτώβριο, 
 στην τελευταία αλλαγή του Οκτωβρίου, συγχρόνως θα πραγµατοποιηθεί και η συλλογή των 

παγίδων, 
 1 ηµέρα πλύσιµο – συσκευασία – παράδοση παγίδων, 
 2 ηµέρες δειγµατοληψιών ελαιοκάρπου  
 Ο εργολάβος παγιδοθεσίας, µετά από έγγραφη εντολή της ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & 

Κτηνιατρικής, θα απαναρτήσει τις δακοπαγίδες συγχρόνως µε την τελευταία αλλαγή. Στη 
συνέχεια οι δακοπαγίδες θα πλυθούν, θα συσκευαστούν όπως παραλήφθηκαν, και θα 
παραδοθούν στην αποθήκη της Υπηρεσίας µετά από υπογραφή σχετικού πρακτικού 
παράδοσης – παραλαβής, που θα συνυπογράφεται από τον εργολάβο παγιδοθεσίας και τον 
αρµόδιο υπάλληλο της ∆.Α.Ο.Κ.. 

 
Για τη δειγµατοληψία ελαιοκάρπου θα τηρηθούν τα αναφερόµενα στην ενότητα ΙΙ.Β.4 του 
Παραρτήµατος Β των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης. 
 
Όλα τα έντυπα που αναφέρονται στη παρούσα διακήρυξη θα παρέχονται δωρεάν από την υπηρεσία 
στον εργολάβο παγιδοθεσίας.  
Ο εργολάβος παγιδοθεσίας ευθύνεται για κάθε µορφής ατύχηµα του προσωπικού του. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 4  
Μείωση φυσικού αντικειµένου  

Η υπηρεσία διατηρεί δικαίωµα µείωσης των αναρτηµένων παγίδων ή εξαίρεσης περιοχών (Τοπικών 
Κοινοτήτων ή Οµάδων):   

1) στις οποίες διαπιστώνεται ότι δεν υφίστανται οι απαραίτητες προϋποθέσεις εφαρµογής του 
προγράµµατος παγιδοθεσίας (όταν η καρποφορία ελαιοδέντρων είναι µικρότερη από 25% για 
τις ελαιοποιήσιµες ποικιλίες και 20% για τις βρώσιµες ποικιλίες) ή η καρποφορία καταστραφεί 
από κάποιο αστάθµητο παράγοντα.   

2) εφόσον ληφθεί απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία δεν γίνεται αποδοχή του υπό 
εφαρµογή προγράµµατος ∆ακοκτονίας.   

3) στην περίπτωση που κατακυρωθεί το έργο, και στην πορεία εφαρµογής του Προγράµµατος 
προκύψουν τα παραπάνω προβλήµατα (1 & 2), η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να µην 
πραγµατοποιήσει παγιδοθεσία σε κάποιες περιοχές. Στην περίπτωση που µια Τοπική Κοινότητα 
εξαιρεθεί από την ελαιοκοµική οµάδα πριν ή µετά την κατακύρωση, οι υπόλοιπες Τοπικές 
Κοινότητες της οµάδας µε τα αντίστοιχα ελαιόδεντρά τους µπορούν να συµµετέχουν στο 
Πρόγραµµα κανονικά.   

Η υπηρεσία έχει το δικαίωµα αύξησης ή µείωσης του αριθµού των αναρτηθέντων παγίδων ανά 
Τοπική ή ∆ηµοτική Κοινότητα, όταν οι ανάγκες που προκύπτουν κατά την πορεία της ελαιοκοµικής 
περιόδου το απαιτούν, χωρίς υπέρβαση του προϋπολογισµού του έργου. Ο ανάδοχος έχει την 
υποχρέωση συµµόρφωσης προς τις αλλαγές αυτές, τηρώντας όλες τις τεχνικές απαιτήσεις της 
διακήρυξης.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 5  
                                                 Καλή εκτέλεση παγιδοθεσίας  

Οι εργασίες της παγιδοθεσίας ελέγχονται από τον ∆/ντη δακοκτονίας, τους Επόπτες και τους 
Τοµεάρχες ∆ακοκτονίας.  

Η διαπίστωση της καλής εκτέλεσης της παγιδοθεσίας γίνεται µε Πρακτικό – Συγκεντρωτικό 
∆ελτίο ∆ιαχείρισης ∆ακοπαγίδων & ∆ειγµατοληψιών Ελαιοκάρπου, που συντάσσεται και υπογράφεται 
από τον ανάδοχο, τον επόπτη και τον ∆ιευθυντή ∆ακοκτονίας. Το Πρακτικό αυτό συντάσσεται κάθε 
µήνα, µε βάση τα Ηµερήσια ∆ελτία Εργασίας Παγιδοθέτη.  

Τα Ηµερήσια ∆ελτία Εργασίας Παγιδοθέτη, στα οποία θα περιγράφεται η πραγµατοποιηθείσα 
µεταχείριση, θα συνυπογράφονται από τον εργολάβο παγιδοθεσίας ή τον τεχνικό υπεύθυνο και τον 
Τοµεάρχη δακοκτονίας, µετά από έλεγχο και διασταύρωση των στοιχείων, και θα υποβάλλονται στην 



υπηρεσία το αργότερο εντός του πρώτου 5νθηµέρου του επόµενου µήνα.  
Ο εργολάβος παγιδοθεσίας ευθύνεται για κάθε µορφής ατύχηµα του προσωπικού του. Η 

αµοιβή των παγιδοθετών εξαρτάται από τη συµφωνία τους µε τον εργολάβο παγιδοθεσίας, ο οποίος 
υποχρεούται να τηρεί και να εφαρµόζει απαρέγκλιτα τις σχετικές διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας, 
σε ότι αφορά την αµοιβή, την ασφάλισή τους κτλ.  

 
ΑΡΘΡΟ 6 

Κυρώσεις - Ρήτρες  
Σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης της σήµανσης ή της ανάρτησης ή της αλλαγής ή 

της απανάρτησης ή του καθαρισµού ή της παράδοσης των δακοπαγίδων ή των δειγµατοληψιών 
ελαιοκάρπου, πέραν των ανά περίπτωση καθορισθέντων από τη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής ηµεροµηνιών, επιβάλλεται στον ανάδοχο πρόστιµο για κάθε µέρα αδικαιολόγητης 
καθυστέρησης.  
Συγκεκριµένα:  
 Για καθυστέρηση µίας (1) ηµέρας στον ανάδοχο καταλογίζεται πρόστιµο ίσο µε 2,5% χωρίς ΦΠΑ 

επί της συµβατικής αξίας (χωρίς το Φ.Π.Α.) των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα.  
 Για την καθυστέρηση δύο (2) ηµερών στον ανάδοχο καταλογίζεται πρόστιµο ίσο µε 5% χωρίς 

ΦΠΑ επί της συµβατικής αξίας (χωρίς το Φ.Π.Α.) των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα.   
Στην περίπτωση που παγιδοθέτης δεν εκτελεί τις εργασίες παγιδοθεσίας σύµφωνα µε τις τεχνικές 

προδιαγραφές της διακήρυξης (Παράρτηµα Β), οι επόπτες και ο ∆/ντής ∆ακοκτονίας έχουν το 
δικαίωµα να µην υπογράψουν πρακτικό καλής εκτέλεσης για τις ηµεροµηνίες που εκτελέστηκαν οι 
αντίστοιχες εργασίες, και τα ποσά που αντιστοιχούν στην προς εκτέλεση µεταχείριση να αφαιρεθούν 
από την αµοιβή του αναδόχου.  

Το ποσό των κυρώσεων αφαιρείται από την αµοιβή του αναδόχου. Η επιβολή ποινικών ρητρών 
δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωµα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.  

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος αν η καθυστέρηση οφείλεται στην υπηρεσία ή σε λόγους 
ανωτέρας βίας. Η επίκληση λόγων ανώτερης βίας θα πρέπει να γίνεται αυθηµερόν (εντός 24 ωρών) 
και εντός τριών (3) ηµερών υποχρεούται στην προσκόµιση των αποδεικτικών στοιχείων. ∆ιαφορετικά 
χάνει το δικαίωµα να επικαλεσθεί εκ των υστέρων τους λόγους ανωτέρας βίας.   

Ο ανάδοχος, µε την επιφύλαξη της συνδροµής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος από 
τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του αρµοδίου 
αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, για τους λόγους και 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 203 του ν.4412/2016.  
 

ΑΡΘΡΟ 7 
Τρόπος πληρωµής 

 
Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται τµηµατικά, αφού συνταχθεί το σχετικό πρακτικό καλής 

εκτέλεσης των αντίστοιχων εργασιών παγιδοθεσίας, όπως προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη 
και αµέσως µετά την εκταµίευση των πιστώσεων, που έχουν κατανεµηθεί µε απόφαση του 
Υπουργείου Εσωτερικών.  

Ο Ανάδοχος καταθέτει στην ∆/νση Αγροτικής οικονοµίας και Κτην/κής της Περιφερειακής 
Ενότητας Ζακύνθου, σχετικό τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία, 
καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό, που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωµή. 
 

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπερ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση σύµφωνα µε 
την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, για την παροχή των υπηρεσιών στον 
τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
 

Κράτηση ύψους 0,06 % υπέρ της ΕΑΑ∆ΗΣΥ, σύµφωνα µε το άρθρο 375 παρ. 7 του Ν. 
4412/2016, επί της αξίας προ φόρων και κρατήσεων. Επί της εν λόγω κράτησης επιβάλλεται 
χαρτόσηµο 3%. Υπέρ ΟΓΑ κράτηση ποσοστού 20% επί του χαρτοσήµου. Παρακράτηση φόρου 8% 
επί της καθαρής αξίας του τιµολογίου των υπηρεσιών (άρθρο 64 Ν. 4172/2013). 
 

Για την παρακράτηση φόρου θα χορηγηθεί στον εργολάβο σχετική βεβαίωση. 
 

Απαγορεύεται µε ποινή έκπτωσης η εκχώρηση από τον ανάδοχο µέρους ή του συνόλου του 



κατακυρωθέντος έργου.  
 

ΑΡΘΡΟ 8 
Επίλυση ∆ιαφορών  

Η σύµβαση διέπεται από το ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο των δηµοσίων συµβάσεων. Σε 
περίπτωση διαφορών που ενδεχοµένως προκύψουν σχετικά µε την εφαρµογή της σύµβασης η 
αναθέτουσα αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση. Κάθε διαφορά 
που είναι αδύνατο να επιλυθεί σύµφωνα µε τα παραπάνω υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα 
των ∆ικαστηρίων Ζακύνθου. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 9 
Εγγυητική Επιστολή  

Ο ανάδοχος καταθέτει την µε αριθµό ……………………… εγγυητική επιστολή της Τράπεζας, ίση 
προς το 5% της συµβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. του έργου που θα αναλάβει, ήτοι ……ευρώ, για 
την καλή εκτέλεση του έργου. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 10 
Τροποποίηση  

Η σύµβαση µπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια της, εφόσον συµφωνήσουν σε αυτό και 
τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύµφωνα µε τους 
ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 11 
Λοιπά θέµατα  

Για θέµατα που δεν προβλέπονται από την αρ. πρωτ. …………/…-…-2017 διακήρυξη 
παραπέµπουµε στις διατάξεις των νόµων, εγκυκλίων κ.λ.π. που αναφέρονται στην αρχή της 
παρούσας διακήρυξης. 
 
Τα ανωτέρω συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν οι συµβαλλόµενοι, συντάχθηκε η παρούσα σε τρία 
αντίτυπα και αφού υπογράφτηκαν, έλαβε ο καθένας από ένα αντίτυπο. 
 
 
   Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. Ζακύνθου        Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ 
 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ 
(TEΥ∆) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη 
διαδικασία ανάθεσης  
Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι δυνατή η 
αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης:  

Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 
αναθέτοντα φορέα (αφ)  
- Ονοµασία: [ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ]  
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : [5008 ]   
- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ – ΖΑΚΥΝΘΟΣ - Τ.Κ 
29100]   
- Αρµόδιος για πληροφορίες: [Βερτζάγιας Δημήτριος ]   
- Τηλέφωνο: [2695360343]  
- Ηλ. ταχυδροµείο: [vertzagias@pin.gov.gr]  
- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) : [www.pin.gov.gr]   
Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης  
- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του 
σχετικού CPV): [ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ∆ΑΚΟΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΜΕ ΤΗ 
ΜΕΘΟ∆Ο ΤΗΣ ΠΑΓΙ∆ΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΠΑΓΙ∆ΕΣ ΤΥΠΟΥ Mc Phail ΣΤΟΥΣ ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΣΤΑ 
ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 
ΕΤΟΥΣ 2019 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ζακύνθου CPV : 77100000-1]  
- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: […………………………………………]   
- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ]  
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµήµατα : []   
- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν 
υπάρχει): [∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ]  

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 

 

  
 

   Απάντηση: 
 

 
Στοιχεία αναγνώρισης: 

     

 Πλήρης Επωνυµία:    [ ] 
 

 Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ): [ ] 
 

 Εάν  δεν  υπάρχει  ΑΦΜ  στη  χώρα   
 

 εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα,   
 

 αναφέρετε άλλον εθνικό αριθµό   
 

 ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται  και   
 

 υπάρχει       
 

 Ταχυδροµική διεύθυνση:   [……] 
 

 Αρµόδιος ή αρµόδιοιii :   [……] 
 

 Τηλέφωνο:     [……] 
 

 Ηλ. ταχυδροµείο:    [……] 
 

 ∆ιεύθυνση  στο ∆ιαδίκτυο  (διεύθυνση [……] 
 

 δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):    
 

     
 

 Γενικές πληροφορίες:   Απάντηση: 
  

Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, 
µικρή ή µεσαία επιχείρησηiii; 

 
 
 

Απάντηση: 
 Τρόπος συµµετοχής:  
  

Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη [] Ναι [] Όχι 
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης 
από κοινού µε άλλουςiv;  
Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους 
εµπλεκόµενους οικονοµικούς φορείς.  
Εάν ναι:  
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού α) [……] 
φορέα  στην  ένωση  ή  κοινοπραξία  
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριµένα  
καθήκοντα …):  
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς β) [……] 
φορείς που συµµετέχουν από κοινού στη  
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης:  
γ)  Κατά  περίπτωση,  επωνυµία  της γ) [……] 
συµµετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.  
Τµήµατα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τµήµατος ή [ ……………. ] 
των τµηµάτων για τα οποία ο οικονοµικός  
φορέας επιθυµεί να υποβάλει προσφορά.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 



Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα 
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρµόδια/εξουσιοδοτηµένα να εκπροσωπούν τον οικονοµικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 
διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης:  

 Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:  
 Ονοµατεπώνυµο [……]  
 συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και τον [……]  
 τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:   
 Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……]  
 Ταχυδροµική διεύθυνση: [……]  
 Τηλέφωνο: [……]  
 Ηλ. ταχυδροµείο: [……]  
 Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία [……]  
 σχετικά µε την εκπροσώπηση (τις µορφές   
 της, την έκταση, τον σκοπό …):   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού 
Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκεςv 

 
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού: 
1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωσηvi·  

 
2. δωροδοκίαvii,viii·  

 
3. απάτηix·  

 
4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητεςx·  

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

6. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπωνxii.  
 
Λόγοι  που  σχετίζονται  µε  ποινικές Απάντηση:  
καταδίκες:    

     
Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση [] Ναι [] Όχι  
εις βάρος του οικονοµικού φορέα ή   
οποιουδήποτε προσώπουxiii  το οποίο είναι   
µέλος  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή   
εποπτικού  του  οργάνου  ή  έχει  εξουσία   
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου   
σε αυτό για έναν από τους λόγους που   
παρατίθενται  ανωτέρω  (σηµεία  1-6),  ή   
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί   
πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην   
οποία  έχει  οριστεί  απευθείας  περίοδος   
αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει;   

   Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
   αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
   έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
   [……][……][……][……]xiv 
Εάν ναι, αναφέρετεxv:   
α) Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης α) Ηµεροµηνία:[ ], 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σηµεία 1 έως 6 σηµείο-(-α): [ ], 
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της λόγος(-οι):[ ] 
καταδίκης,    
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· β) [……]  
γ)  Εάν  ορίζεται  απευθείας  στην γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού [……] και 
καταδικαστική απόφαση: σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [ ] 

   Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
   αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
   έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
   [……][……][……][……]xvi 
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι  
οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που να   
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την   
ύπαρξη σχετικού λόγου   αποκλεισµού   
(«αυτοκάθαρση»)xvii;   
Εάν  ναι,  περιγράψτε  τα  µέτρα  που [……]  
λήφθηκανxviii:    



Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
 Πληρωµή φόρων ή εισφορώνΑπάντηση:     
       
 κοινωνικής ασφάλισης:         
 1) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει [] Ναι [] Όχι     
 όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά       
 την πληρωµή φόρων ή εισφορών       
 κοινωνικής ασφάλισηςxix, στην Ελλάδα       
 και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν       
 εγκατεστηµένος ;         
     ΦΟΡΟΙ  ΕΙΣΦΟΡΕΣ   
       ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ   
 Εάν όχι αναφέρετε:     ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ   
 α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο       
 πρόκειται:    α)[……]·  α)[……]·    
 β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;        
 γ)Πως  διαπιστώθηκε  η  αθέτηση  των β)[……]  β)[……]    
 υποχρεώσεων;         
 1)  Μέσω  δικαστικής  ή  διοικητικής       
 απόφασης;    γ.1) [] Ναι [] Όχι γ.1) [] Ναι [] Όχι   
 - Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και -[] Ναι [] Όχι -[] Ναι [] Όχι   
 δεσµευτική;          
 - Αναφέρατε την ηµεροµηνία καταδίκης ή -[……]·  -[……]·    
 έκδοσης απόφασης         
 - Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, -[……]·  -[……]·    
 εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη       
 διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού:       
 2) Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινήστε:  γ.2)[……]· γ.2)[……]·   
 δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει δ) [] Ναι [] Όχι δ) [] Ναι [] Όχι   
 τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας Εάν ναι, ναΕάν ναι, να  
 τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής αναφερθούν αναφερθούν   
 ασφάλισης που  οφείλει λεπτοµερείς λεπτοµερείς   
 συµπεριλαµβανόµενων κατά περίπτωση, πληροφορίες πληροφορίες   
 των  δεδουλευµένων  τόκων  ή  των [……]  [……]    
 προστίµων, είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό       
 διακανονισµό για την καταβολή τους ;xx       
 Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
 καταβολή  των  φόρων  ή  εισφορών έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
 κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται εγγράφων): xxi     
 ηλεκτρονικά, αναφέρετε:   [……][……][……]     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό 
παράπτωµα 

 
Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή Απάντηση: 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή 
επαγγελµατικό παράπτωµα 

 
Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε [] Ναι [] Όχι 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσειςxxii  
:       
α) πτώχευση, ή      
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή    
γ) ειδική εκκαθάριση, ή     
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή  
από το δικαστήριο, ή     
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού  
συµβιβασµού, ή      
στ) αναστολή επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων, ή     
ζ)  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση  
προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία 
προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου   
Εάν ναι:       
- Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία:   -[.......................] 
- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους -[.......................] 
ωστόσο ο οικονοµικός φορέας, θα δύναται να  
εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβανόµενης υπόψη  
της εφαρµοστέας εθνικής νοµοθεσίας και των  
µέτρων  σχετικά  µε  τη  συνέχιση  της  
επιχειρηµατικής του λειτουργίας υπό αυτές τις  
περιστάσειςxxiii      
Εάν  η  σχετική  τεκµηρίωση  διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:   επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των  εγγράφων): 

      [……][……][……] 
Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να επιβεβαιώσει  
ότι:       
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών  
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών [] Ναι [] Όχι 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της  
απουσίας  των  λόγων  αποκλεισµού  ή  την  
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,   
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,  
γ)  ήταν  σε  θέση  να  υποβάλλει  χωρίς  
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται  από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα    
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε  
αθέµιτο  τρόπο  τη  διαδικασία  λήψης  
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του  
αναθέτοντα  φορέα, να αποκτήσει 
εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να  
του αποφέρουν  αθέµιτο πλεονέκτηµα στη  
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αµελείας  
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να  
επηρεάσουν  ουσιωδώς  τις  αποφάσεις  που  
αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την  
ανάθεση;       



 
Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα   ή ενότητες Α έως ∆ του παρόντος µέρους), ο 
οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι: 
 
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής  
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να συµπληρώσει αυτό το πεδίο µόνο στην περίπτωση που η 
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο 
οικονοµικός φορέας µπορεί να συµπληρώσει µόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να 
υποχρεούται να συµπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:  

Εκπλήρωση όλων των απαιτούµενων Απάντηση 
κριτηρίων επιλογής  
Πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια [] Ναι [] Όχι 
επιλογής; 

 
 
 
 
Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις  
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύµφωνα µε τα 
µέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση 
σοβαρών ψευδών δηλώσεων.   
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαι σε θέση, κατόπιν αιτήµατος και χωρίς   
καθυστέρηση, να προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
αναφέρονταιxxiv, εκτός εάν :  
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά   
απευθείας µε πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάνxxv. 
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στ... [προσδιορισµός της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο µέρος Ι, ενότητα Α], 
προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει 
στ........ [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο µέρος/ενότητα/σηµείο] του παρόντος Τυποποιηµένου 
Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης για τους σκοπούς τ....... [προσδιορισµός της διαδικασίας προµήθειας: 
(συνοπτική περιγραφή, παραποµπή στη δηµοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, 
αριθµός αναφοράς)]. 
 
 
Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]  
i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) µίας 
(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 
ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρµοδίων, όνοµα και επώνυµο, όσες φορές χρειάζεται.   
iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, των 
µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές   

απαιτούνται µόνο για στατιστικούς σκοπούς.   

Πολύ µικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζοµένους και 
της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 
2 εκατοµµύρια ευρώ.   

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζοµένους και της 
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 
εκατοµµύρια ευρώ.   

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ µικρές ούτε µικρές και οι 
οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζοµένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος 
εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου 
ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατοµµύρια ευρώ.   



iv Ειδικότερα ως µέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόµοιου καθεστώτος.   
v Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύµβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό για 
επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος.  
vi Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 24ης 
Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 
42).   
vii Σύµφωνα µε άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 
“διαφθορά”.   
viii Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύµβασης περί της καταπολέµησης της δωροδοκίας στην οποία 
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ 
C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον   

ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαµβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο   

ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης ποινικού δικαίου για τη 
διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 
73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείµενη νοµοθεσία).   
ix Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε τη προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε µε το 
ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών   
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.  
x Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 
για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισµού 
περιλαµβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήµατος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 
4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.  
xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη 
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωµατώθηκε µε το ν. 
3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές 
δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις”.   

xii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων 
και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 
2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική 
νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και 
προστασία των θυµάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".  
xiii Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε)  
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών 
(Α.Ε), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ( βλ. τελευταίο 
εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 
xiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.   
xv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.   
xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.   
xvii Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί µε τελεσίδικη απόφαση από τη συµµετοχή σε διαδικασία 
σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε µπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας 
κατά την περίοδο αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο 
εδάφιο)   
xviii Λαµβανοµένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκληµάτων που έχουν διαπραχθεί (µεµονωµένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηµατικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των µέτρων που λήφθηκαν.   
xix Στην περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του 
στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο 
την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  



 
xx Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα 
της σύµβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό λόγω αθέτησης 
υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους 
δηµόσιου συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο 
αποκλεισµός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε σχετικά µε 
το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 
µέτρα, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή 
της προθεσµίας αίτησης συµµετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσµίας υποβολής προσφοράς   
xxi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.   
xxii . Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον   
Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) 
xxiii Άρθρο 73 παρ. 5.   
xxiv Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014   

xxv Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονοµικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 
παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου 
απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω 
πρόσβαση.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε – Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Ονοµασία Τράπεζας …………………………..  
Κατάστηµα …………………………. 
(∆/νση οδός -αριθµός TK fax ) Ηµεροµηνία έκδοσης  ………………  

ΕΥΡΩ. …………………………………  
ΠΡΟΣ:  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ - Τ.Κ.: 29100 - ΖΑΚΥΝΘΟΣ 
 
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, πατρώνυµο)
.. . . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . . .. . .. . . .. . .. . .. . . .. . ..   , ΑΦΜ: ……………………................ (διεύθυνση)
.......................………………………………….., ή     
(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) ....................................... , ΑΦΜ:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή  
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών προσώπων  
α)  (πλήρη  επωνυµία)  ………………..........................,  ΑΦΜ:  ...................... (διεύθυνση)
.......................…………………………………..     
β) (πλήρη επωνυµία)  ............................................  , ΑΦΜ:  ...................... (διεύθυνση)
.......................…………………………………..     
γ) (πλήρη επωνυµία)  ..............................................  , ΑΦΜ:  ...................... (διεύθυνση) 
.......................…………………………………..  
(συµπληρώνεται µε όλα τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και 
ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης 
ή κοινοπραξίας, για τη συµµετοχή του/της/τους σύµφωνα µε την (αριθµό/ηµεροµηνία) .....................  
∆ιακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ....................................................  
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων-Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου 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). 
 
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 5.2 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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ........................... 
∆/ΝΣΗ: ...................., Τ.Κ. ............  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ................................................  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ........................ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 
 
ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ 
ΝΗΣΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ, Τ.Κ.:29100 ΖΑΚΥΝΘΟΣ 
 
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 , πατρώνυµο) .............................. , ΑΦΜ:
................ (διεύθυνση) ................................................................   , ή  
(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) ........................  , ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση) ................................................................  ή   
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών προσώπων  α) (πλήρη
επωνυµία) ........................ , ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... β) (πλήρη επωνυµία)
........................, ΑΦΜ: .....................  (διεύθυνση) .................. (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 Ιονιών Νήσων-Περιφερειακής 
Ενότητας Ζακύνθου.  
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) 
 
 
 
 
 
 
 
 


