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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΦΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
  
1.1 Πηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο 
 
 

Δπσλπµία 
ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΗΝΛΗΥΛ ΛΖΠΥΛ 
ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΕΑΘΛΘΝ 

Ραρπδξνµηθή δηεχζπλζε ΓΗΝΗΘΖΡΖΟΗΝ  
Ξφιε ΕΑΘΛΘΝΠ 
Ραρπδξνµηθφο Θσδηθφο 29100 
Σψξα ΔΙΙΑ∆Α 
Θσδηθφο ΛUTS EL621 
Ρειέθσλν 2695360343 
Φαμ 2695330329 
Ζιεθηξνληθφ Ραρπδξνµείν vertzagias@pin.gov.gr 
Αξµφδηνο γηα πιεξνθνξίεο ΒΔΟΡΕΑΓΗΑΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ 

Γεληθή ∆ηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν (URL) antipin.zak@pin.gov.gr 

 

Δίδνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 
 
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη ε Ξεξηθέξεηα Ηνλίσλ Λήζσλ -Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Εαθχλζνπ θαη αλήθεη 
ζηελ Γεληθή Θπβέξλεζε. 
 
 

Θύξηα δξαζηεξηόηεηα Α.Α. 
 
Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη Γεληθέο ∆εµφζηεο πεξεζίεο. 
 
 

Πηνηρεία Δπηθνηλσλίαο 
 
α) Ρα έγγξαθα ηεο ζχµβαζεο είλαη δηαζέζηµα γηα ειεχζεξε, πιήξε, άµεζε & δσξεάλ ειεθηξνληθή  

πξφζβαζε ζηελ δηεχζπλζε (URL) : µέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ  
Δ.Π.Ζ.∆Ζ.Π. 

 
β) Νη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζηελ δηεχζπλζε : www.promitheus.gov.gr 
 
γ) Ξεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηµεο απφ : 
 
ηελ πξναλαθεξζείζα δηεχζπλζε: www.promitheus.gov.gr ή ζηε δηεχζπλζε ηεο Α.Α.: www.pin.gov.gr 
 
Ξιεξνθνξίεο γηα ηερληθά ζέµαηα ζα δίδνληαη ζηνπο ελδηαθεξφµελνπο απφ ηε ∆/λζε Αγξνηηθήο 

Νηθνλνµίαο θαη Θηεληαηξηθήο ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Εαθχλζνπ. Αληίζηνηρα πιεξνθνξίεο γηα 

ζέµαηα ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο ζα δίδνληαη απφ ην Ρµήµα Ξξνµεζεηψλ ηεο Ξεξηθεξεηαθήο 

Δλφηεηαο Εαθχλζνπ θαη ζπγθεθξηµέλα : 
 

Γηαηξάο Ξαλαγηψηεο, Θεθαιιελφο Άγγεινο θαη Κπέθα Δπαγγειία: ∆/λζε Αγξνηηθήο 

Νηθνλνµίαο θαη Θηεληαηξηθήο Ρει. : 2695360313 - 317  
 

Βεξηδάγηαο Γεκήηξηνο : ∆/λζε ∆ηνηθεηηθνχ Νηθνλνµηθνχ Ρει. 26953 60343  
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1.2 Πηνηρεία ∆ηαδηθαζίαο - Σξεµαηνδόηεζε 
Δίδνο δηαδηθαζίαο  
 
Ν δηαγσληζµφο ζα δηεμαρζεί µε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4412/16. Ζ πξνζεζµία 

παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηε ζε 30 εµέξεο απφ ηελ εµεξνµελία απνζηνιήο ηεο πξνθήξπμεο 

ζχµβαζεο ζηελ πεξεζία Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζχµθσλα µε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 27 

ηνπ Λ. 4412/2016, θαζψο ε Αλαζέηνπζα Αξρή απνδέρεηαη ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ µε ειεθηξνληθά 

µέζα. 
 
Σξεµαηνδόηεζε ηεο ζύµβαζεο 
 
Ζ δαπάλε εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάµµαηνο βαξχλεη ηηο εγθεθξηµέλεο πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζµνχ ηεο 

Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Εαθχλζνπ ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ (Φνξέαο:03295 , ΘΑΔ: 

0879.00.001) / Ξξνζηαζία Διαηνπαξαγσγήο νηθνλνµηθνχ έηνπο 2020, πνπ ζα πξνέξρνληαη απφ 

επηρνξεγήζεηο ΘΑΞ ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, γηα ην Ξξφγξαµµα Ππιινγηθήο Θαηαπνιέµεζεο ηνπ 

∆άθνπ ηεο ειηάο έηνπο 2020. 
 
 
 

1.3 Ππλνπηηθή Ξεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνµηθνύ αληηθεηµέλνπ ηεο ζύµβαζεο 
 
Αληηθείµελν ηεο ζχµβαζεο είλαη ε αλάζεζε πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ: «Αλάδεημε εξγνιάβσλ γηα ηνλ απφ 

εδάθνπο δνισµαηηθφ ςεθαζµφ ειαηνδέληξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Ξξνγξάµµαηνο Ππιινγηθήο 

Θαηαπνιέµεζεο ηνπ ∆άθνπ ηεο Διηάο ζηελ Ξεξηθέξεηα Ηνλίσλ Λήζσλ-Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα 

Εαθχλζνπ γηα ην έηνο 2020 µε θσδηθφ CPV 77100000-1, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 175.964,62€ 

(ρσξίο ην ΦΞΑ πνζνζηνχ 13%) θαη µε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπµθέξνπζα πξνζθνξά 

απνθιεηζηηθά βάζεη ηηµήο. 

Ππγθεθξηµέλα ν δηαγσληζµφο αθνξά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αλσηέξσ έξγνπ ζε 

φιεο ηηο νµάδεο ηνπ Ξίλαθα ΗΗ ηνπ Ξαξαξηήµαηνο ΗΗ ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Εαθχλζνπ, 

πξνυπνινγηδφκελεο ζπλνιηθήο αμίαο 175.964,62€ (ρσξίο ΦΞΑ). Ζ έθηαζε ηνπ έξγνπ αθνξά 

πξνζηαζία 676.787 ειαηνδέληξσλ µε ηελ εθηέιεζε έσο 4 δνισµαηηθψλ ςεθαζµψλ. 
 
Ρν έξγν ρσξίδεηαη ζε 2 Νµάδεο. Πην Ξαξάξηεµα ΗΗ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο αλαγξάθνληαη 

αλαιπηηθά, ε πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε, ν ζπληειεζηήο ςεθαζµψλ, o αξηζµφο ησλ πξνζηαηεπφµελσλ 

ειαηνδέλδξσλ, ν αξηζµφο ςεθαζηηθψλ ζπγθξνηεµάησλ, θαη ε αλψηεξε πξνζθεξφµελε ηηµή αλά 

πξνζηαηεπφµελν δέλδξν 
 
Ν ζπληειεζηήο ςεθαζµψλ είλαη ελδεηθηηθφο θαη βαζίδεηαη ζε επηζηεµνληθά θαη ηζηνξηθά δεδνµέλα ησλ 

πεξηνρψλ ησλ ηµεµάησλ ηνπ έξγνπ θαη µπνξεί λα δηαθνξνπνηεζεί απφ ηνλ νξηζηηθφ αξηζµφ ησλ 

ςεθαζµψλ, ν νπνίνο εμαξηάηαη απφ ηελ εμέιημε ηνπ. Ν αθξηβήο αξηζµφο ησλ ςεθαζµψλ ζα εμαξηεζεί 

απφ επηζηεµνληθά δεδνµέλα πνπ ζρεηίδνληαη µε ην µέγεζνο ηνπ δαθνπιεζπζµνχ θαη ηηο θιηµαηνινγηθέο 

ζπλζήθεο. 
 
Ξξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα ην ζχλνιν ησλ νµάδσλ είηε γηα µία είηε γηα πεξηζζφηεξεο νµάδεο θαη ζα 
ππνγξαθνχλ κέρξη 2 ζπµβάζεηο. 
 
Ζ ζπλνιηθή εθηηµψµελε αμία ησλ ζπµβάζεσλ πνπ ζα εθηειεζηνχλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ 

αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 198.840,02€ ζπµπεξηιαµβαλνµέλνπ ΦΞΑ 13% (πξνυπνινγηζµφο ρσξίο 

ΦΞΑ: 175.964,62€ θαη ΦΞΑ : 22.875,40€) 
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Απμνµείσζε θπζηθνύ αληηθεηµέλνπ 
  
Ζ ∆/λζεΑγξνηηθήο Νηθνλνµίαο  θαη  Θηεληαηξηθήο ΞΔ Εαθχλζνπ δηαηεξεί ην δηθαίσµα: 
 
Κείσζεο ηνπ αξηζµνχ ησλ ςεθαζµψλ ζηελ πεξίπησζε πνπ νη θιηµαηνινγηθέο ζπλζήθεο ή ην χςνο ηνπ 

δαθνπιεζπζµνχ ην απαηηνχλ, ή ηεο αχμεζήο ηνπο (ησλ ςεθαζµψλ) ρσξίο ππέξβαζε ηνπ 

πξνυπνινγηζµνχ ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο.  
 
Δμαίξεζεο Ρνπηθψλ ή ∆εµνηηθψλ Θνηλνηήησλ ζηηο νπνίεο δηαπηζηψλεη φηη δελ πθίζηαληαη νη 

απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο εθαξµνγήο ηνπ πξνγξάµµαηνο δνισµαηηθψλ ςεθαζµψλ (εθαξµφδεηαη 

φηαλ ε θαξπνθνξία ησλ ειαηνδέληξσλ είλαη µεγαιχηεξε απφ 25% γηα ηηο ειαηνπνηήζηµεο & 20% γηα 

ηηο βξψζηµεο) ή ε θαξπνθνξία θαηαζηξαθεί απφ θάπνην αζηάζµεην παξάγνληα. 

 

Κε εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο Γαθνθηνλίαο αλ δελ ππάξμεη απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

γηα ηηο Θνηλφηεηεο πνπ απνδέρνληαη ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο Γαθνθηνλίαο 2020.  

 

Κε εθαξµνγήο ηνπ πξνγξάµµαηνο ∆αθνθηνλίαο ζηηο Ρνπηθέο ή ∆εµνηηθέο Θνηλφηεηεο εθφζνλ ιεθζεί 

απφθαζε ηνπ ∆εµνηηθνχ Ππµβνπιίνπ µε ηελ νπνία δελ γίλεηαη απνδνρή ηνπ ππφ εθαξµνγή 

πξνγξάµµαηνο ∆αθνθηνλίαο.  
 
Αχμεζεο ηνπ αξηζµνχ ησλ ςεθαζµψλ ζε ηµήµα ή ηµήµαηα ηεο ίδηαο εξγνιαβίαο ρσξίο ππέξβαζε ηνπ 
ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζµνχ ηεο ππνγξαθείζαο ζχµβαζεο.  
 
∆ηελέξγεηαο ηνπηθψλ ςεθαζµψλ (ςεθαζµνχ µέξνπο ησλ ειαηνδέληξσλ µίαο Ρνπηθήο ή ∆εµνηηθήο 

Θνηλφηεηαο) ζηηο πεξηπηψζεηο απμεµέλνπ δαθνπιεζπζµνχ ζηηο πεξηνρέο απηέο ή ζηελ πεξίπησζε πνπ 

παξφιν πνπ ε θαξπνθνξία ησλ ειαηνδέληξσλ είλαη άλσ ηνπ 25% ζπλνιηθά, απηή εληνπίδεηαη ζε 

ζπγθεθξηµέλεο πεξηνρέο. 

 

Ξεξηθνπήο ησλ πξνζηαηεπφκελσλ ειαηνδέληξσλ ζε πεξηπηψζεηο φπσο: i) ε παξεκπφδηζε ηεο 
δηελέξγεηαο ησλ ςεθαζκψλ απφ ηνπο θαηνίθνπο θαη ii) ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ζπλνιηθή 
ρξεζηκνπνηεζείζα πνζφηεηα ςεθαζηηθνχ δηαιχκαηνο ππνιείπεηαη ηεο πνζφηεηαο πνπ ζεσξείηαη 
αλαγθαία γηα ηελ θαλνληθή πξνζηαζία ηνπ ζπλφινπ ησλ ειαηνδέληξσλ ηεο εξγνιαβίαο ή/θαη φηαλ ην 
πξνζσπηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θξίλεηαη σο αλεπαξθέο γηα ηελ θαλνληθή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 
 
Δμαίξεζεο πεξηνρψλ (Νµάδα/εο), ζηηο νπνίεο ν δηαγσληζµφο παγηδνζεζίαο θαηαιήμεη άγνλνο.  
 
Δμαίξεζεο πεξηνρψλ (Νµάδα/εο), ζηηο νπνίεο ζα θαζπζηεξήζεη ε έλαξμε ηνπ πξψηνπ δνισµαηηθνχ 
ςεθαζµνχ. 
  

Πε πεξίπησζε πνπ ην ζεζκηθό πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ηξνπνπνηεζεί κε λεόηεξε 

απόθαζε ηνπ πνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Ρξνθίκσλ, νη αλάδνρνη νθείινπλ λα 

ζπκκνξθώλνληαη κε απηό ρσξίο θακία αμίσζε από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

Νη ζπµβάζεηο πνπ ζα ππνγξαθνχλ γηα ηελ εθαξµνγή ησλ απφ εδάθνπο δνισµαηηθψλ ςεθαζµψλ ζηα 

πιαίζηα ηνπ πξνγξάµµαηνο ηεο ζπιινγηθήο θαηαπνιέµεζεο ηνπ δάθνπ ηεο ειηάο γηα ην έηνο 2020 ζα 

έρνπλ δηάξθεηα απφ ηελ εµεξνµελία ππνγξαθήο ηνπο έσο 15.11.2020. 
 
Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ αληηθεηµέλνπ ηεο ζχµβαζεο δίδεηαη ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η – 
ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝ∆ΗΑΓΟΑΦΔΠ, θαη νηθνλνµηθνχ αληηθεηµέλνπ ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗ, ηεο παξνχζαο 
δηαθήξπμεο. 
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Ζ ζχµβαζε ζα αλαηεζεί µε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπµθέξνπζαο απφ νηθνλνµηθή άπνςε πξνζθνξάο, 
βάζεη ηηµήο. 
 
Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνµηθνχο θνξείο ειεθηξνληθά, µέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 

πχιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ.Π.Ζ.∆Ζ.Π. ζχµθσλα µε ην άξζξν 258 ηνπ Λ. 4412/2017 θαη 

θαηά ηα αλαθεξφµελα ζην Λ.4155/13 (ΦΔΘ 120Α/29.5.2013), ζην άξζξν 11 ηεο Α Ξ1/2390/2013 

(ΦΔΘ B/2677/21.10.2013) «Ρερληθέο ιεπηνµέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ 

Ππζηήµαηνο Ζιεθηξνληθψλ ∆εµνζίσλ Ππµβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.∆Ζ.Π.)» µέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εµεξνµελία 

θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε, ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν. 
 
Γηα ηελ ζπµµεηνρή ζην δηαγσληζµφ νη ελδηαθεξφµελνη νηθνλνµηθνί θνξείο (Ξξνµεζεπηέο) απαηηείηαη λα 

δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνχµελε απφ πηζηνπνηεµέλε αξρή παξνρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο.  

 

O θαηάινγνο ησλ Αξρψλ πνπ παξέρνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή θαη έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζηελ Διιάδα, 

αλαθέξεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Αξρήο Ρειεπηθνηλσληψλ θαη Ραρπδξνµείσλ 

(http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/DigitalSignatures/Supervise 

 dList.html). Πηε ζπλέρεηα εγγξάθνληαη ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεµα (Δ.Π.Ζ.∆Ζ.Π. - ∆ηαδηθηπαθή πχιε  

www.promitheus.gov.gr ) αθνινπζψληαο ηελ θαησηέξσ δηαδηθαζία εγγξαθή. 

Νη νηθνλνµηθνί θνξείο - ρξήζηεο αηηνχληαη µέζσ ηνπ ζπζηήµαηνο ηελ εγγξαθή ηνπο ζε απηφ 

παξέρνληαο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη απνδερφµελνη ηνπο φξνπο ρξήζεο ηνπ ηαπηνπνηνχµελνη 
σο εμήο:  

Όζνη απφ ηνπο αλσηέξσ δηαζέηνπλ ειιεληθφ Αξηζµφ Φνξνινγηθνχ Κεηξψνπ (ΑΦΚ) 

ηαπηνπνηνχληαη µε ρξήζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ (φλνµα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) πνπ απηνί 

θαηέρνπλ απφ ην ζχζηεµα TAXISNet ηεο Γεληθήο Γξαµµαηείαο Ξιεξνθνξηαθψλ Ππζηεµάησλ. Δθφζνλ 

γίλεη ε ηαπηνπνίεζε, εγθξίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ ρξήζηε απφ ην Ρµήµα πνζηήξημεο Ιεηηνπξγίαο 

ΔΠΖ∆ΖΠ θαη ΘΖΚ∆Π ηεο ∆/λζεο Αλάπηπμεο θαη Ρερληθήο Πηήξημεο ΔΠΖ∆ΖΠ ηεο Γεληθήο ∆/λζεο 

∆εµνζίσλ Ππµβάζεσλ θαη Ξξνµεζεηψλ. 
 

Νη νηθνλνµηθνί θνξείο – ρξήζηεο ησλ θξαηψλ µειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο νη νπνίνη δελ 

δηαζέηνπλ ειιεληθφ Αξηζµφ Φνξνινγηθνχ Κεηξψνπ (ΑΦΚ) αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο 

ζπµπιεξψλνληαο ηνλ αξηζµφ ηαπηφηεηαο ΦΞΑ (VAT Ηdentification Number) θαη ηαπηνπνηνχληαη µε 

ρξήζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ πνπ θαηέρνπλ απφ ην αληίζηνηρν ζχζηεµα. Δθφζνλ γίλεη ε ηαπηνπνίεζε, 

εγθξίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ ρξήζηε απφ ην Ρµήµα πνζηήξημεο Ιεηηνπξγίαο ΔΠΖ∆ΖΠ θαη ΘΖΚ∆HΠ ηεο 

∆/λζεο Αλάπηπμεο θαη Ρερληθήο Πηήξημεο ΔΠΖ∆ΖΠ ηεο Γεληθήο ∆/λζεο ∆εµνζίσλ Ππµβάζεσλ θαη 

Ξξνµεζεηψλ. 
 

Νη νηθνλνµηθνί θνξείο – ρξήζηεο ηξίησλ ρσξψλ αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο θαη ηαπηνπνηνχληαη 
απφ ηε ΓΓΔ απνζηέιινληαο:  
- είηε ππεχζπλε δήισζε ςεθηαθά ππνγεγξαµµέλε µε επίζεµε µεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή.  
 
- είηε έλνξθε βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ ζε µνξθή αξρείνπ .pdf µε επίζεµε µεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή, 

θαη ζχµθσλα µε ηνπο πξνβιεπφµελνπο φξνπο ζην θξάηνο µέινο εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνµηθνχ 

θνξέα, ζηα νπνία λα δειψλεηαη / απνδεηθλχεηαη ε εγγξαθή ηνπ ζε επαγγειµαηηθφ ή εµπνξηθφ 

µεηξψν, πξνζθνµηδφµελα εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίµσλ εµεξψλ θαη ζε έληππε µνξθή (πξσηφηππν ή 

αθξηβέο αληίγξαθν) ζηελ αξµφδηα ππεξεζία.  
 
Ρν αίηεµα εγγξαθήο ππνβάιιεηαη απφ φινπο ηνπο ππνςήθηνπο ρξήζηεο ειεθηξνληθά µέζσ ηνπ 
Ππζηήµαηνο.  
 
Ν ππνςήθηνο ρξήζηεο ελεµεξψλεηαη απφ ην Πχζηεµα ή µέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνµείνπ ζρεηηθά µε 

ηελ εμέιημε ηνπ αηηήµαηνο εγγξαθήο ηνπ. Δθφζνλ ην αίηεµα εγγξαθήο εγθξηζεί, ν ππνςήθηνο 

ρξήζηεο ιαµβάλεη ζχλδεζµν ελεξγνπνίεζεο ινγαξηαζµνχ σο πηζηνπνηεµέλνο ρξήζηεο θαη πξνβαίλεη 

ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζµνχ ηνπ.  
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1.4 Θεζµηθό πιαίζην 
 
Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχµβαζεο δηέπεηαη απφ ηελ θείµελε λνµνζεζία θαη ηηο θαη΄ 
εμνπζηνδφηεζε απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδίσο: 
 
1.Ρνλ Λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή 

ζηηο Νδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)». 

2. Ρνλ Λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο 

Νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

3. Ρνλ Λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Θαηαξγήζεηο, Ππγρσλεχζεηο Λνκηθψλ 

Ξξνζψπσλ θαη πεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Ρνκέα-Ρξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) 

θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 

4. Ρελ παξ. Ε ηνπ Λ. 4152/2013 (Α' 107) «Ξξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Νδεγία 

2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο 

ζπλαιιαγέο». 

5. Ρνλ Λ.4129/2013 (Α‟ 52) «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Λφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην». 

6. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Λ.4024/2011 (ΦΔΘ 226 Α‟). 

7. Ρνλ Λ.4013/2011 (Α‟ 204) «Πχζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη 

Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ…». 

8.Ρνλ Λ.3861/2010 (Α‟ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη 

πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Ξξφγξακκα 

Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο”. 

9. Ρν άξζξν 4 ηνπ π.δ. 118/07 (Α΄150). 

10. Ρν άξζξνπ 5 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ. 

11. Ρνλ Λ. 3548/2007 (Α‟ 68) «Θαηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην 

λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Ρχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

12.Ρνλ Λ. 3310/2005 (Α' 30) “Κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή 

θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ” γηα ηε δηαζηαχξσζε ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ αλαδφρνπ κε ηα ζηνηρεία ηνπ Δ.Π.Ο., ηνπ π.δ/ηνο 82/1996 (Α' 66) «Νλνκαζηηθνπνίεζε 

κεηνρψλ Διιεληθψλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή 

πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα» (Ζ 

ππνρξέσζε νλνκαζηηθνπνίεζεο κεηνρψλ εηαηξεηψλ πνπ ζπλάπηνπλ δεκφζηεο ζπκβάζεηο, απαηηείηαη 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ λ. 3310/2005, ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

εθηηκψκελεο αμίαο αλψηεξεο ηνπ ελφο εθαηνκκπξίνπ επξψ (1.000.000,00 €)), ηεο θνηλήο απφθαζεο 

ησλ πνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο κε αξ. 20977/2007 (Β‟ 1673) ζρεηηθά κε ηα 

„‟Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξψσλ ηνπ λ.3310/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 

λ.3414/2005‟‟, θαζψο θαη ηεο απφθαζεο ηνπ θππνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ κε 

αξηζκ.1108437/2565/ΓΝΠ/2005 (Β΄ 1590)“Θαζνξηζκφο ρσξψλ ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχλ εμσρψξηεο 

εηαηξίεο”. 

13. Ρνλ Λ. 2859/2000 (Α‟ 248) «Θχξσζε Θψδηθα Φφξνπ Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο». 
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14. Ρνλ Λ.2690/1999 (Α' 45) “Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο” θαη 

ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15. 

15. Ρνλ Λ. 2121/1993 (Α' 25) “Ξλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, Ππγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη Ξνιηηηζηηθά 

Θέκαηα”. 

16. Ρν π.δ 28/2015 (Α' 34) “Θσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη 

ζηνηρεία”. 

17. Ρν π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο”. 

18.Ρεο κε αξ. 57654 (Β‟ 1781/23.5.2017) Απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο 

«Οχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ 

Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΘΖΚΓΖΠ) ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο» 

19.Ρεο κε αξ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο 

«Ρερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 

Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.)». 

20.Ρσλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ 

πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο,  θαζψο 

θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη 

θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ 

αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

21.Ρν γεγνλφο φηη νη Ξεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ εγγξάθνπλ ζε 

μερσξηζηέο πηζηψζεηο (θαηά Δηδηθφ Φνξέα θαη ΘΑΔ) ζηνλ εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ ηεο 

Ξεξηθέξεηαο, ηηο φκνηεο ή νκνεηδείο δαπάλεο πνπ ηηο αθνξνχλ. (άξζξν 377 ηνπ λ.4412/2016). 

 

Ρηο απνθάζεηο: 
 
1.Σην σπ΄αριθμ  245-23/2019  απόθαζη  ηοσ Περιθερειακού σμβοσλίοσ ζτεηικά με ηην έγκριζη 

ολοκληρφμένοσ Πλαιζίοσ Γράζης ηης ΠΗΝ έηοσς 2020 ποσ περιλαμβάνει α)ηον προσπολογιζμό 

οικονομικού έηοσς 2020  ηης Περιθέρειας Ηονίφν Νήζφν και β)ηον Πίνακα ηοτοθεζίας ηης 

Περιθέρειας Ηονίφν Νήζφν για ηο έηος 2020. 

2.Σην σπ΄αριθμ 23-03/2020,ΑΓΑ ΩΜ2Η7ΛΔ-Ψ9Φ, Απόθαζη Περιθερειακού σμβοσλίοσ με ηην οποία 

εγκρίθηκε ηο Πρόγραμμα Προμηθειών έηοσς 2020 ηης Περιθέρειας Ηονίφν Νήζφν .  

3.Σην αριθμ. 51/2020 Απόθαζη ηοσ Γημοηικού σμβοσλίοσ ηοσ Γήμοσ Εακύνθοσ με θέμα: 

«Δθαρμογή δακοκηονίας με δολφμαηικούς υεκαζμούς». 

4.Σην αριθμ. 1904/2020 Απόθαζη ηοσ Τποσργού Δζφηερικών με θέμα: «Καηανομή ποζού ύυοσς 

έφς 20.954.300,00€ ζε Περιθέρειες ηης τώρας από ηοσς Κενηρικούς Ασηοηελείς Πόροσς έηοσς 2020, 

προς κάλσυη δαπανών δακοκηονίας. 
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5.Ρελ αξηζκ. 159-16/2019 (ΑΓΑ : 7N9Z7ΙΔ-Φ30) απφθαζε ηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο ΞΗΛ 

πεξί Δθινγήο Ραθηηθψλ θαη Αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ 

Λήζσλ. 

6.Ρελ αξηζκ. 40-02/15-01-2020 (ΑΓΑ :6ΕΙ27ΙΔ-ΘΣ5)  απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο ΞΗΛ, 
πεξί ζπγθξφηεζεο Δπηηξνπψλ γηα ην έηνο 2020 ζηελ ΞΔ Εαθχλζνπ. 
 
7.Ρελ ππ΄αξηζ. 339-17/29-4-2020 (ΑΓΑ: 620A7ΙΔ-9ΒΓ) απφθαζε νηθνλνκηθήο επηηξνπήο ηεο 
Περιθέρειας Ηονίφν Νήζφν ζρεηηθά κε ηελ εμεηδίθεπζε πίζησζεο 198.840,02 € ζε βάξνο ηνπ ΘΑΔ 
0879.00.001 Φνξέα 03.295 γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ ειεθηξνληθνχ δηεζλή δηαγσληζκνχ «Απν εδάθνπο 
δνισµαηηθφ ςεθαζµφ ειαηνδέληξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ππιινγηθήο Θαηαπνιέκεζεο ηνπ 
∆άθνπ ηεο Διηάο ζηελ Ξεξηθέξεηα Ηνλίσλ Λήζσλ - Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηαο Εαθχλζνπ γηα ην έηνο 
2020» πξνυπνινγηζκνχ 198.840,02 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α. 
 

8.Ρελ µε αξ. 367-18/06-05-2020,ΑΓΑ Τ7217ΙΔ-ΟΑ3 απφθαζε ηεο Νηθνλνµηθήο Δπηηξνπήο ηεο 
Περιθέρειας Ηονίφν Νήζφν γηα ηελ έγθξηζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο.  
 
Ρν έγγξαθν 
 
1.Σο σπ΄αριθμ 3187/10-1-2020, ΑΓΑ 6ΖΣΓΟΠ1Φ-ΒΡΗ  έγγραθο ηης Αποκενηρφμένης Γιοίκηζης 
Πελοποννήζοσ, Γση.Δλλάδας και Ηονίοσ ,με ηο οποίο εγκρίνεηαι ο προσπολογιζμός οικονομικού έηοσς 
2020  ηης Περιθέρειας Ηονίφν Νήζφν. 
 
2.To ππ. αξηζκ νηθ.29557/5209/4-5-2020  έγγξαθν ηεο  Γ/λζεο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Θηεληαηξηθήο 
Ξ.Δ Εαθχλζνπ ζρεηηθά κε ην πνζφ ηεο αλάιεςεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ «Απν 
εδάθνπο δνισµαηηθφ ςεθαζµφ ειαηνδέληξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ππιινγηθήο 
Θαηαπνιέκεζεο ηνπ ∆άθνπ ηεο Διηάο ζηελ Ξεξηθέξεηα Ηνλίσλ Λήζσλ - Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηαο 
Εαθχλζνπ γηα ην έηνο 2020» πξνυπνινγηζκνχ 198.840,02 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α. 
 
3.Ρελ απφ 27-4-2020 βεβαίσζε χπαξμεο πίζησζεο ηνπ γξαθείνπ Ξξνυπνινγηζκνχ θαη 
Γεκνζηνλνκηθψλ Αλαθνξψλ ηεο Ξ.Δ Εαθχλζνπ πνζνχ 198.840,02 € ζηνλ Ξξνυπνινγηζκνχ ηεο Ξ.Δ 
Εαθχλζνπ ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ έηνπο 2020 θαη ζηνλ Θ.Α.Δ 0879.00.001 Φνξέαο 03295. 

 

Ρελ Έθζεζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο 
 
Ρελ αξηζ. 29398/5170/04-05-2020 (Α∆Α:ΥΘΘ07ΙΔ-36Ζ) Απφθαζε δέζµεπζεο πίζησζεο γηα ηελ 
πιεξσµή ηεο δαπάλεο. 

 

1.5 Ξξνζεζµία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζµνύ 
 
Ζ θαηαιεθηηθή εµεξνµελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε 13-7-2020 εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 

15:00.  
 
Ζ δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί µε ρξήζε ηεο πιαηθφξµαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήµαηνο Ζιεθηξνληθψλ 

∆εµνζίσλ Ππµβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.∆.Ζ.Π.), µέζσ ηεο ∆ηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ σο 

άλσ ζπζηήµαηνο, ηελ 17-7-2020, εµέξα Ξαξαζθεπή θαη ψξα 11:00 π.µ.  
 
Ν δηαγσληζµφο ζα δηεμαρζεί µε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4412/16. Ζ πξνζεζµία 

παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηε ζε 30 εµέξεο απφ ηελ εµεξνµελία απνζηνιήο ηεο πξνθήξπμεο 

ζχµβαζεο ζηελ πεξεζία Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζχµθσλα µε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 27 

ηνπ Λ. 4412/2016, θαζψο ε Αλαζέηνπζα Αξρή απνδέρεηαη ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ µε ειεθηξνληθά 

µέζα. 
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1.6 ∆εµνζηόηεηα  
 
Α. ∆εµνζίεπζε ζηελ Δπίζεµε Δθεµεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο  
 
Ξξνθήξπμε ηεο παξνχζαο ζχµβαζεο απεζηάιε µε ειεθηξνληθά µέζα γηα δεµνζίεπζε ζηηο 10-6-2020 

ζηελ πεξεζία Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έιαβε πξνζσξηλφ αξηζµφ αλαθνξάο:            

20-282833-001. 
 
Β. ∆εµνζίεπζε ζε εζληθό επίπεδν  
 
Ρν πιήξεο θείµελν ηεο παξνχζαο ∆ηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε ζην Θεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Κεηξψν 
∆εµνζίσλ Ππµβάζεσλ (ΘΖΚ∆ΖΠ). 
 
Ρν πιήξεο θείµελν ηεο παξνχζαο ∆ηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε αθφµε θαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ 
Δ.Π.Ζ.∆Ζ.Π. : http://www.promitheus.gov.gr, φπνπ έιαβε Ππζηεµηθφ Αξηζµφ : 92920 
 

Ξξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο ∆ηαθήξπμεο) δεµνζηεχεηαη θαη ζηνλ Διιεληθφ Ρχπν, ζχµθσλα 

µε ην άξζξν 66 ηνπ Λ. 4412/2016, µηα θνξά ζε δχν εµεξήζηεο νηθνλνµηθέο εθεµεξίδεο επξείαο 

θπθινθνξίαο θαη ζε ηξεηο ηνπηθέο εθεµεξίδεο, νη νπνίεο ζην ηηµνιφγην πιεξσµήο ζα επηζπλάπηνπλ 

ηξία (3) αληίηππα ηνπ θχιινπ δεµνζίεπζεο. 
 

Ζ πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο ∆ηαθήξπμεο) φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε 16 ηεο 

παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ. 3861/2010, αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ∆ΗΑΓΔΗΑ)  
 

Ζ ∆ηαθήξπμε θαηαρσξήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηε δηεχζπλζε 

(URL): www.pin.gov.gr ζηελ δηαδξνµή : Αξρηθή Πειίδα ► Ξξνθεξχμεηο-∆ηαγσληζµνί ► «∆ΗΑΘΖΟΜΖ 

∆ΗΔΘΛΖ ∆ΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑ∆ΔΗΜΖ ΔΟΓΝΙΑΒΩΛ ΤΔΘΑΠΚΝ ΔΙΑΗΝ∆ΔΛΡΟΩΛ 

∆ΑΘΝΘΡΝΛΗΑΠ ΞΔ ΕΑΘΛΘΝ ΓΗΑ ΡΝ ΔΡΝΠ 2020»  
 

Γ. Έμνδα δεµνζηεύζεσλ  
 

Ζ δαπάλε ησλ δεµνζηεχζεσλ ζηνλ Διιεληθφ Ρχπν βαξχλεη ηνλ αλάδνρν/ρνπο ζχµθσλα µε ην αξζξ. 

4 ηνπ Λ. 3548/2007, φπσο ζπµπιεξψζεθε µε ην άξζξν 46 ηνπ Λ. 3801/2009 (ΦΔΘ 163
Α
). 

 

1.7 Αξρέο εθαξµνδόµελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο 
 

Νη νηθνλνµηθνί θνξείο δεζµεχνληαη φηη: 
 

α) ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχµβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ, 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο 

θαη εξγαηηθήο λνµνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί µε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, 

ζπιινγηθέο ζπµβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη 

νπνίεο απαξηζµνχληαη ζην Ξαξάξηεµα Σ ηνπ Ξξνζαξηήµαηνο Α ηνπ Λ. 4412/2016. Ζ ηήξεζε ησλ ελ 

ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ 

δεµνζίσλ ζπµβάζεσλ θαη ηηο αξµφδηεο δεµφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ 

ηεο επζχλεο θαη ηεο αξµνδηφηεηάο ηνπο (άξζξν 18, παξ. 2 ηνπ Λ. 4412/2016) 
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β) δελ ζα ελεξγήζνπλ αζέµηηα, παξάλνµα ή θαηαρξεζηηθά θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 
αλάζεζεο, αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχµβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ 

 
γ) ιαµβάλνπλ ηα θαηάιιεια µέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ εµπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 
έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο. 

 
 
 
 
 

 

         Η ΞΟΝΔ∆ΟΝΠ ΡΖΠ 

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ 
 

ΡΖΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΗΝΛΗΥΛ ΛΖΠΥΛ 
 
 
ΟΝΓΖ ΘΟΑΡΠΑ-ΡΠΑΓΘΑΟΝΞΝΙΝ 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΦΗΣ 
 

 
2.1 Γεληθέο Ξιεξνθνξίεο 

 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύµβαζεο 
 
Ρα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο είλαη ηα αθφινπζα: 
 
Ζ µε εµεξνµελία 10-6-2020 Ξξνθήξπμε ηεο Πχµβαζεο, φπσο απηή έρεη δεµνζηεπηεί ζηελ Δπίζεµε 

Δθεµεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο µε πξνζσξηλφ αξηζµφ αλαθνξάο: (20-282833-001) 

Ζ παξνχζα ∆ηαθήξπμε µε ηα Ξαξαξηήµαηα πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην µέξνο απηήο. ην Δπξσπατθφ 
Δληαίν Έγγξαθν Πχµβαζεο [ΔΔΔΠ] 

Νη ζπµπιεξσµαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηπρφλ παξέρνληαη ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο, ηδίσο ζρεηηθά 
µε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά 
 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Ξξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο Πύµβαζεο 
 
Όιεο νη επηθνηλσλίεο ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, θαζψο 
θαη φιεο νη αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ, ηδίσο ε ειεθηξνληθή ππνβνιή, εθηεινχληαη κε ηε ρξήζε ηεο 
πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΔΠΖΓΖΠ),  ε νπνία είλαη 
πξνζβάζηκε κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr 
 
2.1.3 Ξαξνρή ∆ηεπθξηλίζεσλ 
 
Ρα ζρεηηθά αηηήµαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά, ην αξγφηεξν 6 εµέξεο πξηλ 

ηελ θαηαιεθηηθή εµεξνµελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη απαληψληαη αληίζηνηρα ζην δηθηπαθφ ηφπν 

ηνπ δηαγσληζµνχ µέζσ ηεο ∆ηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ.Π.Ζ.∆Ζ.Π. Αηηήµαηα 

παξνρήο ζπµπιεξσµαηηθψλ πιεξνθνξηψλ – δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη απφ εγγεγξαµµέλνπο ζην 

ζχζηεµα νηθνλνµηθνχο θνξείο, δειαδή απφ εθείλνπο πνπ δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο 

έρνπλ ρνξεγεζεί (φλνµα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) θαη απαξαίηεηα ην ειεθηξνληθφ αξρείν µε ην 

θείµελν ησλ εξσηεµάησλ είλαη ςεθηαθά ππνγεγξαµµέλν (ζχµθσλα µε ηελ αξ. Ξ1/2390/16.10.2013 

(Β' 2677) Απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο “Ρερληθέο ιεπηνµέξεηεο θαη 

δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήµαηνο Ζιεθηξνληθψλ ∆εµνζίσλ Ππµβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.∆Ζ.Π.)) 

Αηηήµαηα παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη είηε µε άιιν ηξφπν είηε ην ειεθηξνληθφ αξρείν 

πνπ ηα ζπλνδεχεη δελ είλαη ςεθηαθά ππνγεγξαµµέλν, δελ εμεηάδνληαη. 
 
Ζ αλαζέηνπζα αξρή µπνξεί λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζµία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, νχησο ψζηε 

φινη νη ελδηαθεξφµελνη νηθνλνµηθνί θνξείο λα µπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ 

πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 
 
α) φηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, αλ θαη δεηήζεθαλ απφ ηνλ νηθνλνµηθφ 

θνξέα έγθαηξα, δελ έρνπλ παξαζρεζεί ην αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) εµέξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζµία πνπ 

νξίδεηαη γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ. 
 
β) φηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχµβαζεο πθίζηαληαη ζεµαληηθέο αιιαγέο. 
 
Ζ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ζα είλαη αλάινγε µε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ή ησλ αιιαγψλ. 
 
Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή δελ έρνπλ ζεµαζία γηα ηελ 
πξνεηνηµαζία θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, δελ απαηηείηαη παξάηαζε ησλ πξνζεζµηψλ. 
 
2.1.4 Γιώζζα 
Ρα έγγξαθα ηεο ζχµβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Ρπρφλ ελζηάζεηο ή 
πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 
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Νη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιαµβαλφµελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή 

ζπλνδεχνληαη απφ επίζεµε µεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα (Άξζξν 92, παξ.4 ηνπ Λ. 

4412/2016). 
 
Ρα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεµε 

µεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Πηα αιινδαπά δεµφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά 

εθαξµφδεηαη ε Ππλζήθε ηεο Σάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε µε ην λ. 1497/1984 (Α΄188)( Άξζξν 

80, παξ.10 ηνπ Λ. 4412/2016). 
 
Δηδηθφηεξα, φια ηα δεµφζηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ αιινδαπνχο νηθνλνµηθνχο θνξείο θαη πνπ ζα 

θαηαηεζνχλ απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία, ζα είλαη λφµηµα επηθπξσµέλα, θαη ε 

µεηάθξαζε ησλ ελ ιφγσ εγγξάθσλ µπνξεί λα γίλεη είηε απφ ηε µεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ Ξ.ΔΜ., 

είηε απφ ην αξµφδην πξνμελείν, είηε απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Θ.Ξνι.∆. θαη 

53 ηνπ Θψδηθα πεξί ∆ηθεγφξσλ, είηε απφ νξθσηφ µεηαθξαζηή ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο, αλ πθίζηαηαη 

ζηε ρψξα απηή ηέηνηα ππεξεζία. 
 
Δπηηξέπεηαη αληίζηνηρα ε θαηάζεζε νηνπδήπνηε δεµφζηνπ εγγξάθνπ θαη δηθαηνινγεηηθνχ πνπ αθνξά 

αιινδαπή Δπηρείξεζε µε ηε µνξθή επηθπξσµέλεο θσηνηππίαο πξνεξρφµελεο είηε απφ ην λφµηµν 

επηθπξσµέλν έγγξαθν απφ ην αξµφδην Ξξνμελείν ηεο ρψξαο ηνπ πξνζθέξνληνο, είηε απφ ην 

πξσηφηππν έγγξαθν µε ηελ ζθξαγίδα „„Apostile” ζχµθσλα µε ηελ ζπλζήθε ηεο Σάγεο ηεο 05-10-61. 

Ζ επηθχξσζε απηή πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Θ.Ξ.∆. θαη 

53 ηνπ Θψδηθα πεξί ∆ηθεγφξσλ. 
 
Θάζε µνξθήο επηθνηλσλία µε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη µεηαμχ απηήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα 
γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 
 

2.1.5 Δγγπήζεηο 
 
Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.2 θαη 4.1. εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχµαηα πνπ 

ιεηηνπξγνχλ λφµηµα ζηα θξάηε - µέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνµηθνχ Σψξνπ ή ζηα 

θξάηε-µέξε ηεο Π∆Π θαη έρνπλ, ζχµθσλα µε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσµα απηφ. Κπνξνχλ, 

επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Ρ.Α.Α. - Ρ.Π.Κ.Δ.∆.Δ. ή λα παξέρνληαη µε γξαµµάηην ηνπ Ραµείνπ 

Ξαξαθαηαζεθψλ θαη ∆αλείσλ µε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεµαηηθνχ πνζνχ. Αλ 

ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε µε γξαµµάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Ραµείν Ξαξαθαηαζεθψλ θαη 

∆αλείσλ, ηα ηνθνµεξίδηα ή µεξίζµαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη µεηά 

ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνµηθφ θνξέα. 
 
Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη‟ επηινγή ησλ νηθνλνµηθψλ θνξέσλ απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο 
εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ. 
 
Νη εγγπήζεηο απηέο πεξηιαµβάλνπλ θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) ηελ εµεξνµελία έθδνζεο, 

β) ηνλ εθδφηε, γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη, δ) ηνλ αξηζµφ ηεο εγγχεζεο, 

ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη) ηελ πιήξε επσλπµία, ηνλ Α.Φ.Κ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ 

νηθνλνµηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο αλαγξάθνληαη φια 

ηα παξαπάλσ γηα θάζε µέινο ηεο έλσζεο), δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη 

αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψµαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη 

ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο 

ραξηνζήµνπ, ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ εµεξνµελία δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζµνχ, ζ) ηελ εµεξνµελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, η) ηελ αλάιεςε 

ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή µεξηθά εληφο 

πέληε (5) εµεξψλ µεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη θαη ηα) 

ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζµφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο 

ζρεηηθήο ζχµβαζεο. πνδείγµαηα εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ παξαηίζεληαη ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ IV ηεο 
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παξνχζεο αθνξνχλ ηδίσο ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο πνπ εθδίδνληαη απφ ηξάπεδεο. 
 
Πεµεηψλεηαη φηη νη φξνη : ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, φηη ν εθδφηεο παξαηηείηαη 

δηθαηψµαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, φηη ην πνζφ ηεο ζα θαηαβιεζεί άλεπ αληηξξήζεσλ θαη 

απξνθαζίζησο, ρξφλνο ηζρχνο θ.ι.π δελ αθνξνχλ ηηο εγγπνδνηηθέο παξαθαηαζήθεο. (Ξεξίπησζε 

Ραµείνπ Ξαξαθαηαζεθψλ) 
 
Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί µε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πξνθεηµέλνπ λα 
δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. 

 

2.2 ∆ηθαίσµα Ππµµεηνρήο - Θξηηήξηα Ξνηνηηθήο Δπηινγήο 

 

2.2.1 ∆ηθαηνύµελνη ζπµµεηνρήο 
 
1. ∆ηθαίσµα ζπµµεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχµβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνµηθά 

πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνµηθψλ θνξέσλ, ηα µέιε απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεµέλα 

ζε: 
 
α) θξάηνο-µέινο ηεο Έλσζεο, 
 
β) θξάηνο-µέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνµηθνχ Σψξνπ (Δ.Ν.Σ.), 
 
γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Π∆Π, ζην βαζµφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεµφζηα 

ζχµβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Ξαξαξηήµαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεµεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ µε 

ηελ Έλσζε Ξξνζαξηήµαηνο I ηεο σο άλσ Ππµθσλίαο, θαζψο θαη 
 
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εµπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ 

ζπλάςεη δηµεξείο ή πνιπµεξείο ζπµθσλίεο µε ηελ Έλσζε ζε ζέµαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεµνζίσλ 

ζπµβάζεσλ. 
 
2. Νη ελψζεηο νηθνλνµηθψλ θνξέσλ, ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπµπξάμεσλ, δελ 

απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηµέλε λνµηθή µνξθή (άξζξν 19 παξ. 2 λ. 4412/2016) γηα ηελ 

ππνβνιή πξνζθνξάο. H Α.Α. µπνξεί λα απαηηήζεη απφ ηηο ελψζεηο νηθνλνµηθψλ θνξέσλ λα 

πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηµέλε λνµηθή µνξθή, εθφζνλ ηνπο αλαηεζεί ε ζχµβαζε.  
 
3. Πηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνµηθψλ θνξέσλ, φια ηα µέιε ηεο 

επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ (Άξζξν 19 παξ. 4 λ. 

4412/2016).  

 

2.2.2 Δγγύεζε ζπµµεηνρήο 
 
2.2.2.1. Γηα ηελ έγθπξε ζπµµεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχµβαζεο, θαηαηίζεηαη 

απφ ηνπο ζπµµεηέρνληεο νηθνλνµηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο), εγγπεηηθή επηζηνιή ζπµµεηνρήο, ζε 

επξψ (€) πνπ αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 2% (µε ζπµπεξηιαµβαλνµέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο ΦΞΑ) ηνπ 

ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζµνχ ηεο νµάδαο ή ησλ νµάδσλ γηα ηα νπνία ππνβάιιεηαη πξνζθνξά. 
 
Πηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνµηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπµµεηνρήο πεξηιαµβάλεη θαη ηνλ φξν φηη ε 
εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνµηθψλ θνξέσλ πνπ ζπµµεηέρνπλ ζηελ έλσζε. 
 
Ζ εγγχεζε ζπµµεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εµέξεο µεηά ηε ιήμε ηνπ 

ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 2.4.5 ηεο παξνχζαο, άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. Ζ 

αλαζέηνπζα αξρή µπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη, 

πξηλ ηε ιήμε ηνπο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο ζπµµεηνρήο. 

 

2.2.2.2. Ζ εγγχεζε ζπµµεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν µε ηελ πξνζθφµηζε ηεο εγγχεζεο θαιήο 

εθηέιεζεο. 
Ζ εγγχεζε ζπµµεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο µεηά: 
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α) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζµίαο άζθεζεο πξνζθπγήο ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επί αζθεζείζαο 
πξνζθπγήο θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη 
 
β) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζµίαο άζθεζεο αζθαιηζηηθψλ µέηξσλ ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επ‟ 
απηψλ, θαη 
 
γ) ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνζπµβαηηθνχ ειέγρνπ απφ ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην. 
 
2.2.2.3. Ζ εγγχεζε ζπµµεηνρήο θαηαπίπηεη, αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 2.2.3 έσο 

2.2.5, δελ πξνζθνµίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφµελα απφ ηελ παξνχζα δηθαηνινγεηηθά ή δελ πξνζέιζεη 

εγθαίξσο γηα ππνγξαθή ηεο ζχµβαζεο. 

 
2.2.3 Ιόγνη απνθιεηζµνύ 
 
Απνθιείεηαη απφ ηε ζπµµεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχµβαζεο (δηαγσληζµφ) 

πξνζθέξσλ νηθνλνµηθφο θνξέαο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα µεµνλσµέλν 

θπζηθφ ή λνµηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα µέιε ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα έλσζε νηθνλνµηθψλ θνξέσλ) 

έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο (θαηά ηα άξζξα 73 θαη 74 ηνπ Λ. 4412/2016): 
 
2.2.3.1. Όηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο 

αθφινπζνπο ιφγνπο: 
 
α) ζπµµεηνρή ζε εγθιεµαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 

2008/841/∆Δ ηνπ Ππµβνπιίνπ ηεο 24εο Νθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέµεζε ηνπ νξγαλσµέλνπ 

εγθιήµαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42), 
 
β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχµβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέµεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ 

νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-µειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 

ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/∆Δ ηνπ 

Ππµβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέµεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνµέα (ΔΔ L 

192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείµελε λνµνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ 

νηθνλνµηθνχ θνξέα, 
 
γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχµβαζεο ζρεηηθά µε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνµηθψλ 

ζπµθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε µε 

ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48), 
 
δ) ηξνµνθξαηηθά εγθιήµαηα ή εγθιήµαηα ζπλδεφµελα µε ηξνµνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 

νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/∆Δ ηνπ Ππµβνπιίνπ ηεο 

13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέµεζε ηεο ηξνµνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή 

απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήµαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο, 
 
ε) λνµηµνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνµεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεµαηνδφηεζε ηεο ηξνµνθξαηίαο, φπσο 

απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Νδεγίαο 2005/60/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

Ππµβνπιίνπ ηεο 26εο Νθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά µε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηµνπνίεζεο ηνπ 

ρξεµαηνπηζησηηθνχ ζπζηήµαηνο γηα ηε λνµηµνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνµεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε 

ρξεµαηνδφηεζε ηεο ηξνµνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσµαηψζεθε ζηελ 

εζληθή λνµνζεζία µε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166), 
 
ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο µνξθέο εµπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Νδεγίαο 
2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππµβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ 
πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέµεζε ηεο εµπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπµάησλ ηεο, 
θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο

-
πιαίζην 2002/629/∆Δ ηνπ Ππµβνπιίνπ (ΔΔ L 101 

ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσµαηψζεθε ζηελ εζληθή λνµνζεζία µε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215). 
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Ν νηθνλνµηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε 

ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη µέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ 

ηνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. 
 
Πηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζµέλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ν.Δ. θαη Δ.Δ.) 

θαη IKE ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχµελνπ εδαθίνπ αθνξά θαη‟ 

ειάρηζηνλ ζηνπο δηαρεηξηζηέο. 
 
Πηηο πεξηπηψζεηο αλσλχµσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχµελνπ εδαθίνπ αθνξά θαη‟ 
ειάρηζηνλ ηνλ ∆ηεπζχλνληα Πχµβνπιν, θαζψο θαη φια ηα µέιε ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ Ππµβνπιίνπ. 
 
Πηηο πεξηπηψζεηο Ππλεηαηξηζκψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ζηα κέιε ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 
 
Πε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ 
αθνξά ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. 
 
Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο ε,(α) έσο (ζη) ε θαηά ηα αλσηέξσ, πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη 
θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε πέληε (5) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηεο 
θαηαδίθεο κε ακεηάθιεηε απφθαζε. 
 
2.2.3.2. Πηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α). Όηαλ ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε µε 

ηειεζίδηθε θαη δεζµεπηηθή ηζρχ, ζχµθσλα µε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεµέλνο ή ηελ 

εζληθή λνµνζεζία ή/θαη 

β). Όηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή µπνξεί λα απνδείμεη µε ηα θαηάιιεια µέζα φηη ν πξνζθέξσλ έρεη 

αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 
 
Αλ ν πξνζθέξσλ είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ 

πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή 

αζθάιηζε. 
 
∆ελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ νηθνλνµηθφο θνξέαο, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε 

θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, 

ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπµέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίµσλ είηε 

ππαγφµελνο ζε δεζµεπηηθφ δηαθαλνληζµφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο (άξζξν 73 παξ. 2 ηειεπηαίν εδάθην 

ηνπ λ. 4412/2016). Πρεηηθή δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνµηθνχ θνξέα πεξηιαµβάλεηαη ζην  
ΔΔΔΠ. ή/θαη 
 
γ) ε Αλαζέηνπζα Αξρή  γλσξίδεη ή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη έρνπλ επηβιεζεί ζε 

βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 

ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο: αα) ηξεηο (3) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα 

αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ Πψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο 

λνκνζεζίαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 2063/Γ1632/2011 (Β΄ 266), 

φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, σο «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ 

αζξνηζηηθά απφ ηξεηο (3) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο, ή ββ) δχν (2) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα 

αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ Πψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο 

λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ αδήισηε εξγαζία, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ δχν (2) 

δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο. Νη ππφ αα΄ θαη ββ΄ θπξψζεηο πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη 

δεζκεπηηθή ηζρχ. 

 

2.2.3.3. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπµµεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχµβαζεο, 
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πξνζθέξσλ νηθνλνµηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο: 
 
α) εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Λ. 
4412/2016, 
 
β) εάλ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ 

αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία 

πησρεπηηθνχ ζπµβηβαζµνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεµαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη 

ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφµνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφµελε ζε 

εζληθέο δηαηάμεηο λφµνπ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή µπνξεί λα µελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνµηθφ θνξέα ν νπνίνο 

βξίζθεηαη ζε µία εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε απηή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε 

φηη απνδεηθλχεη φηη ν ελ ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχµβαζε, ιαµβάλνληαο ππφςε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα µέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεµαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο. 

 

γ) ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ,  

 

δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 4412/2016 

δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα. 

 

ε) εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 48 

ηνπ λ. 4412/2016, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα. 

 

ζη) εάλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο 

απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα 

θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο.  

 

δ) εάλ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ 

επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά 

πνπ απαηηνχληαη θαη‟ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 2.2.9.2 ηεο παξνχζαο. 

 

ε) εάλ επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην 

πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, 

ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε.  

 

ζ) εάλ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ 

αθεξαηφηεηά ηνπ, γηα ην νπνίν ηνπ επηβιήζεθε πνηλή πνπ ηνπ ζηεξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο δεκνζίσλ έξγσλ θαη θαηαιακβάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία.  

 

 

 

Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο (α) έσο (ε)  ε πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε 

απφθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε ηξία (3) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ζρεηηθνχ γεγνλφηνο. 
 
2.2.3.4. Ν πξνζθέξσλ απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεµείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχµβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη βξίζθεηαη, ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεψλ 
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ηνπ, είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε µία απφ ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο.  
 
2.2.3.5. Ξξνζθέξσλ νηθνλνµηθφο θνξέαο πνπ εµπίπηεη ζε µηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 µπνξεί λα πξνζθνµίδεη ζηνηρεία πξνθεηµέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα 

µέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο 

απνθιεηζµνχ (απηoθάζαξζε). Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνµηθφο θνξέαο δελ 

απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχµβαζεο. Ρα µέηξα πνπ ιαµβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνµηθνχο 

θνξείο αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε µε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ 

αδηθήµαηνο ή ηνπ παξαπηψµαηνο. Αλ ηα µέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνµηθφ 

θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. Νηθνλνµηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, ζχµθσλα µε ηηο 

θείµελεο δηαηάμεηο, µε ηειεζίδηθε απφθαζε, ζε εζληθφ επίπεδν, απφ ηε ζπµµεηνρή ζε δηαδηθαζίεο 

ζχλαςεο ζχµβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ µπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο 

θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζµνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε(παξ. 7 άξζξνπ 73 λ. 

4412/2016).  
 
2.2.3.6. Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή µε ησλ επαλνξζσηηθψλ µέηξσλ θαηά ηελ 

πξνεγνχµελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχµθσλα µε ηα νξηδφµελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 

4412/2016.  
 
2.2.3.7. Νηθνλνµηθφο θνξέαο, ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί, µε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ 

άξζξνπ 74 ηνπ λ. 4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζµνχ απνθιείεηαη απηνδίθαηα θαη απφ ηελ παξνχζα 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχµβαζεο.  

 
2.2.4 Θαηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγειµαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 
 
Νη νηθνλνµηθνί θνξείο πνπ ζπµµεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχµβαζεο απαηηείηαη 

λα αζθνχλ επαγγειµαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή µε ην αληηθείµελν ησλ πξνο παξνρή ππεξεζηψλ, 

ήηνη γεσξγηθέο ή θηελνηξνθηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Δηδηθφηεξα απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ βεβαίσζε/άδεηα 

άζθεζεο επαγγέιµαηνο παξνρήο ππεξεζηψλ απφ αξµφδηα ∆ηνηθεηηθή Αξρή {Ρµήµα Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο (πξψελ ΘΔΞΞΔΙ) , ∆.Ν., ΝΡΑ θ.ι.π.} ή λα είλαη µέιε ηνπ νηθείνπ Δπηµειεηεξίνπ. 
 
Δηδηθφηεξα γηα ηνπο Αγξνηηθνχο Ππλεηαηξηζµνχο θαη ηηο Θνηλσθειείο Δπηρεηξήζεηο ησλ ∆ήµσλ ε 

απφδεημε άζθεζεο δξαζηεξηφηεηαο ζπλαθνχο µε ην αληηθείµελν ηεο Πχµβαζεο µπνξεί λα 

απνδεηθλχεηαη θαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηνπο. 
 
2.2.5 Θαλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 
 

2.2.5.1 Ξξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  
 
Ξξνο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη νη πξνζθέξνληεο νηθνλνµηθνί θνξείο: α) δελ βξίζθνληαη ζε µία απφ 

ηηο θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 θαη β) πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηεο παξαγξάθνπ 

2.2.4 ηεο παξνχζεο, πξνζθνµίδνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο, σο δηθαηνινγεηηθφ 

ζπµµεηνρήο, ην πξνβιεπφµελν απφ ην άξζξν 79 παξ. 1 θαη 3 ηνπ λ. 4412/2016 Δπξσπατθφ Δληαίν 

Έγγξαθν Πχµβαζεο (ΔΔΔΠ), ζχµθσλα µε ην επηζπλαπηφµελν ζηελ παξνχζα Ξαξάξηεµα ΗΗΗ, ην νπνίν 

απνηειεί ελεµεξσµέλε ππεχζπλε δήισζε, µε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986. Ρν ΔΔΔΠ θαηαξηίδεηαη 

βάζεη ηνπ ηππνπνηεµέλνπ εληχπνπ ηνπ Ξαξαξηήµαηνο 2 ηνπ Θαλνληζµνχ (ΔΔ) 2016/7 θαη 

ζπµπιεξψλεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νηθνλνµηθνχο θνξείο ζχµθσλα µε ηηο νδεγίεο. 

 

 

Πε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ πεξηζζφηεξα απφ έλα θπζηθά πξφζσπα είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ, ππνβάιιεηαη έλα Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ), ην 

νπνίν είλαη δπλαηφ λα θέξεη κφλν ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ 
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θνξέα σο  πξνθαηαξθηηθή απφδεημε ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 2.2.3.1 ηεο παξνχζαο γηα ην 

ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ 

ηνπ ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφλ. 

 

Υο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα λνείηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην 

ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή ην 

αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο 

ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

 

Πηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην Δπξσπατθφ Δληαίν 

Έγγξαθν Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ), ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο. 
 
 
2.2.5.2 Απνδεηθηηθά µέζα  
 
Α. Ρν δηθαίσµα ζπµµεηνρήο ησλ νηθνλνµηθψλ θνξέσλ θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπµµεηνρήο ηνπο, 

φπσο νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.1 έσο 2.2.4, θξίλνληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θαηά 

ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξνχζαο θαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζχµβαζεο ζηηο πεξηπηψζεηο 

ηνπ άξζξνπ 105 παξ. 3 πεξ. γ ηνπ λ. 4412/2016. 
 
Νη νηθνλνµηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δηθαηνινγεηηθά ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία, 

αλ θαη ζην µέηξν πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιαµβάλεη ηα πηζηνπνηεηηθά ή ηηο 

ζπλαθείο πιεξνθνξίεο απεπζείαο µέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνµέλσλ ζε νπνηνδήπνηε 

θξάηνο - µέινο ηεο Έλσζεο, ε νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ, φπσο εζληθφ µεηξψν ζπµβάζεσλ, εηθνληθφ 

θάθειν επηρείξεζεο, ειεθηξνληθφ ζχζηεµα απνζήθεπζεο εγγξάθσλ ή ζχζηεµα πξνεπηινγήο. Ζ 

δήισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνµέλσλ εµπεξηέρεηαη ζην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν 

Πχµβαζεο (ΔΔΔΠ) 
 
Νη νηθνλνµηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή πνπ 
έρεη αλαζέζεη ηε ζχµβαζε δηαζέηεη ήδε ηα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά θαη απηά εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ. 
 
Β. 1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο µε ζπλδξνµήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζµνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 νη 

πξνζθέξνληεο νηθνλνµηθνί θνξείο πξνζθνµίδνπλ αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 
 
α) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 απφζπαζµα ηνπ ζρεηηθνχ µεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ µεηξψνπ ή, 

ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλαµν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ αξµφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ 

θξάηνπο-µέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεµέλνο ν νηθνλνµηθφο 

θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο. Ζ ππνρξέσζε πξνζθφµηζεο 

ηνπ σο άλσ απνζπάζµαηνο αθνξά θαη ζηα µέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ 

ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνµηθνχ θνξέα ή ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφµελα ζηελ σο άλσ παξάγξαθν. 
 
β) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.2 θαη ηελ πεξίπησζε β‟ ηεο παξ. 2.2.3.3 πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη 

απφ ηηο αληίζηνηρεο αξµφδηεο αξρέο ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - µέινπο ή ρψξαο (θνξνινγηθή θαη 

αζθαιηζηηθή ελεµεξφηεηα).  

Δπίζεο πξνζθνµίδεηαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ζηελ νπνία αλαθέξνληαη νη 

νξγαληζµνί θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο). 

 

 

 

Δηδηθφηεξα γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα, ηα πηζηνπνηεηηθά φηη 

δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή φηη δελ έρνπλ 

ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, εθδίδνληαη απφ ην αξκφδην πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα.Ρν πηζηνπνηεηηθφ  φηη ην λνκηθφ πξφζσπν δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε δηθαζηηθή απφθαζε 
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εθδίδεηαη απφ ην νηθείν Ξξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ην δε πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ 

έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε απφθαζε ησλ εηαίξσλ εθδίδεηαη απφ ην Γ.Δ.Κ.Ζ., ζχκθσλα κε ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο, σο θάζε θνξά ηζρχνπλ.Ρα θπζηθά πξφζσπα (αηνκηθέο επηρεηξήζεηο) δελ 

πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ζέζεσο ζε εθθαζάξηζε. Ζ κε αλαζηνιή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, γηα ηνπο εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνχο 

θνξείο απνδεηθλχεηαη κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ. 
 
Αλ ην θξάηνο-µέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ ή φπνπ ην 

έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 

παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 θαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.3, ην έγγξαθν ή ην 

πηζηνπνηεηηθφ µπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - µέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ 

δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνµέλνπ ελψπηνλ αξµφδηαο 

δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπµβνιαηνγξάθνπ ή αξµφδηνπ επαγγειµαηηθνχ ή εµπνξηθνχ 

νξγαληζµνχ ηνπ θξάηνπο - µέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεµέλνο ν 

νηθνλνµηθφο θνξέαο. 
 
Νη αξµφδηεο δεµφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεµε δήισζε ζηελ νπνία 

αλαθέξεηαη φηη δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή φηη ηα 

έγγξαθα απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 

2.2.3.2 θαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.3. 
 
Γηα ηελ πεξίπησζε (α) ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.3 θαζψο θαη ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.6  ππεχζπλε 

δήισζε ςεθηαθά ππνγεγξαµµέλε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνµηθνχ θνξέα φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην 

πξφζσπφ ηνπ νη ιφγνη απνθιεηζµνχ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο παξαπάλσ παξαγξάθνπο (πεξ. α ηεο 

παξ.2.2.3.3 θαη ηεο παξ.2.2.3.6 ). 

 

Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.3 ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ 

θνξέα φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ζηελ παξάγξαθν ιφγνη απνθιεηζκνχ. 

 

γ) Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 2.2.3.2γ ηεο παξνχζαο, πηζηνπνηεηηθφ απφ ηε Γηεχζπλζε 

Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη Ππληνληζκνχ ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ Πρέζεσλ, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηνπλ νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε 

ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 

πξνζθνξάο.  

 

δ)  Γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.7  ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα φηη δελ έρεη 

εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ απφθαζε απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016. 

 
 
B. 2. Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.4. (απφδεημε θαηαιιειφιεηαο γηα ηελ 

άζθεζε επαγγειµαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) πξνζθνµίδνπλ: 

Βεβαίσζε/ άδεηα άζθεζεο επαγγέιµαηνο απφ αξµφδηα δηνηθεηηθή Αξρή (Ρµήµα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

(πξψελ ΘΔΞΞΔΙ), ∆.Ν.., ΝΡΑ θιπ) ή λα είλαη µέιε ηνπ νηθείνπ Δπηµειεηεξίνπ. Δηδηθφηεξα γηα ηνπο 

Αγξνηηθνχο Ππλεηαηξηζµνχο θαη ηηο Θνηλσθειείο Δπηρεηξήζεηο ησλ ∆ήµσλ ε απφδεημε άζθεζεο 

δξαζηεξηφηεηαο ζπλαθνχο µε ην αληηθείµελν ηεο Πχµβαζεο µπνξεί λα απνδεηθλχεηαη θαη απφ ην 

θαηαζηαηηθφ ηνπο. 

 

Β. 3. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφµηµεο ζχζηαζεο θαη εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνµηθφο 

θνξέαο είλαη λνµηθφ πξφζσπν, πξνζθνµίδεη ηα θαηά πεξίπησζε λνµηµνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη 
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λφµηµεο εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά µεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΘ, ζπγθξφηεζε 

∆.Π. ζε ζψµα, ζε πεξίπησζε Α.Δ., θιπ., αλάινγα µε ηε λνµηθή µνξθή ηνπ δηαγσληδνµέλνπ). Απφ ηα 

αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφµηµε ζχζηαζή ηνπ, φιεο νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ 

θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζµεχεη/νπλ λφµηµα ηελ εηαηξία θαηά ηελ εµεξνµελία 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζµνχ (λφµηµνο εθπξφζσπνο, δηθαίσµα ππνγξαθήο θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο 

νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ µειψλ ηνπ 
νξγάλνπ δηνίθεζεο/ λφµηµνπ εθπξνζψπνπ. 
 
Β. 4. Νη ελψζεηο νηθνλνµηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ, 

θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνµηθφ θνξέα πνπ ζπµµεηέρεη ζηελ έλσζε, ζχµθσλα µε 

ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφµελα ζην άξζξν 19 παξ. 2 ηνπ Λ. 4412/2016. 
 

2.3 Θξηηήξηα Αλάζεζεο 

 

2.3.1 Θξηηήξην αλάζεζεο 
 
Θξηηήξην αλάζεζεο ηεο Πχµβαζεο είλαη ε πιένλ ζπµθέξνπζα απφ νηθνλνµηθή άπνςε πξνζθνξά 
απνθιεηζηηθά βάζεη ηηµήο. 
 

 

2.4 Θαηάξηηζε - Ξεξηερόµελν Ξξνζθνξώλ 

 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 
 
Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη µε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζην Ξαξάξηεµα Η ηεο ∆ηαθήξπμεο, 
γηα φιεο ηηο πεξηγξαθφµελεο ππεξεζίεο αλά νµάδα. 
 
∆ελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. 
 
Ζ έλσζε νηθνλνµηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά 

ςεθηαθά είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνµηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ 

ηνπο λνµίµσο εμνπζηνδνηεµέλν. Πηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη 

ην είδνο ηεο ζπµµεηνρήο ηνπ (ζπµπεξηιαµβαλνµέλεο ηεο θαηαλνµήο αµνηβήο µεηαμχ ηνπο) θάζε 

µέινπο ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. 

 
2.4.2 Σξόλνο θαη Ρξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ 
 
2.4.2.1. Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφµελνπο ειεθηξνληθά, µέζσ ηεο 

δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΠΖ∆ΖΠ, µέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εµεξνµελία θαη ψξα 

πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε (παξάγξαθνο 1.5), ζηελ Διιεληθή Γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, 

ζχµθσλα µε ηα αλαθεξφµελα ζην λ.4412/2016 , ηδίσο ζηα άξζξα 36 θαη 37 θαη ηελ πνπξγηθή 

Απφθαζε αξηζµ. Ξ1/2390/2013 (ΦΔΘ 2677/Β – 21.10.13) «Ρερληθέο ιεπηνµέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήµαηνο Ζιεθηξνληθψλ ∆εµνζίσλ Ππµβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.∆Ζ.Π)». 
 
Γηα ηε ζπµµεηνρή ζην δηαγσληζµφ νη ελδηαθεξφµελνη νηθνλνµηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ 

ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνχµελε απφ πηζηνπνηεµέλε αξρή παξνρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη λα 

εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεµα (ΔΠΖ∆ΖΠ- ∆ηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr) 

αθνινπζψληαο ηελ θαησηέξσ δηαδηθαζία εγγξαθήο ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 3.2 έσο 3.4 ηεο πνπξγηθήο 

Απφθαζεο µε αξηζ. Ξ1/2390/2013 (ΦΔΘ 2677/Β – 21.10.13) «Ρερληθέο ιεπηνµέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήµαηνο Ζιεθηξνληθψλ ∆εµνζίσλ Ππµβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.∆Ζ.Π)» 
 
2.4.2.2. Ν ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία µέζσ ηνπ 

ζπζηήµαηνο βεβαηψλεηαη απηφµαηα απφ ην ζχζηεµα µε ππεξεζίεο ρξνλνζήµαλζεο, ζχµθσλα µε ηα 

νξηδφµελα ζην άξζξν 37 ηνπ Λ. 4412/2016 θαη ην άξζξν 6 ηεο σο άλσ πνπξγηθήο Απφθαζεο. 
 
Κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εµεξνµελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο 
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πξνζθνξάο ζην Πχζηεµα. Πε πεξηπηψζεηο ηερληθήο αδπλαµίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΠΖ∆ΖΠ, ε αλαζέηνπζα 

αξρή ζα ξπζµίζεη ηα ηεο ζπλέρεηαο ηνπ δηαγσληζµνχ µε ζρεηηθή αλαθνίλσζή ηεο. 

 

2.4.2.3. Νη νηθνλνµηθνί θνξείο ππνβάιινπλ µε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα αθφινπζα:  
(α) έλαλ(ππν)θάθεινµεηελέλδεημε «∆ηθαηνινγεηηθάΠπµµεηνρήο –Ρερληθή Ξξνζθνξά» ζηνλ νπνίν 
πεξηιαµβάλνληαη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχµελα δηθαηνινγεηηθά θαη ε ηερληθή πξνζθνξά ζχµθσλα 
µε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείµελεο λνµνζεζίαο θαη ηελ παξνχζα. 
 
(β) έλαλ (ππν)θάθειν µε ηελ έλδεημε «Νηθνλνµηθή Ξξνζθνξά» ζηνλ νπνίν πεξηιαµβάλεηαη ε 
νηθνλνµηθή πξνζθνξά ηνπ νηθνλνµηθνχ θνξέα θαη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχµελα δηθαηνινγεηηθά. 
 
Απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζεµαίλνληαη µε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήµαηνο ηα ζηνηρεία εθείλα 

ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εµπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα, ζχµθσλα µε ηα νξηδφµελα ζην άξζξν 21 ηνπ 

λ. 4412/16. Δθφζνλ έλαο νηθνλνµηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο σο εµπηζηεπηηθέο, ιφγσ 

χπαξμεο ηερληθνχ ή εµπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή δήισζή ηνπ, αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο λφµνπ ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ εµπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηµέλεο 

πιεξνθνξίαο. 
 
∆ελ ραξαθηεξίδνληαη σο εµπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά µε ηηο ηηµέο µνλάδαο, ηηο πξνζθεξφµελεο 

πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνµηθή πξνζθνξά θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο πνπ ρξεζηµνπνηνχληαη 

γηα ηελ αμηνιφγεζή ηεο. 
 
2.4.2.4. Νη νηθνλνµηθνί θνξείο ζπληάζζνπλ ηελ ηερληθή θαη νηθνλνµηθή ηνπο πξνζθνξά 

ζπµπιεξψλνληαο ηηο αληίζηνηρεο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξµεο ηνπ ζπζηήµαηνο. Πηελ ζπλέρεηα ην 

ζχζηεµα παξάγεη ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία ηα νπνία ππνγξάθνληαη ςεθηαθά θαη ππνβάιινληαη 

απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Ρα ζηνηρεία πνπ πεξηιαµβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξµα ηνπ 

ζπζηήµαηνο θαη ηνπ παξαγφµελνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ pdf (ην νπνίν ζα ππνγξαθεί ειεθηξνληθά) 

πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. Πε αληίζεηε πεξίπησζε ην ζχζηεµα παξάγεη ζρεηηθφ µήλπµα θαη ν πξνζθέξσλ 

θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf  
 
2.4.2.5. Ν ρξήζηεο - νηθνλνµηθφο θνξέαο ππνβάιιεη ηνπο αλσηέξσ (ππν)θαθέινπο µέζσ ηνπ 
Ππζηήµαηνο, φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ:  
 
Ρα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπµµεηνρή ηνπ νηθνλνµηθνχ θνξέα ζηε δηαδηθαζία 

ππνβάιινληαη απφ απηφλ ειεθηξνληθά ζε µνξθή αξρείσλ ηχπνπ .pdf θαη εθφζνλ έρνπλ 

ζπληαρζεί/παξαρζεί απφ ηνλ ίδην, θέξνπλ νξαηή µε θξππηνγξαθεµέλε ςεθηαθή ππνγξαθή ζθιεξήο 

απνζήθεπζεο, ρσξίο λα απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο. 
 
Απφ ην Πχζηεµα εθδίδεηαη ειεθηξνληθή απφδεημε ππνβνιήο πξνζθνξάο, ε φπνηα απνζηέιιεηαη ζηνλ 
νηθνλνµηθφ θνξέα µε µήλπµα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνµείνπ. 
 
Δληφο ηξηψλ (3) εξγαζίµσλ εµεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ σο άλσ ζηνηρείσλ θαη 

δηθαηνινγεηηθψλ πξνζθνµίδνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ νηθνλνµηθφ θνξέα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε 

έληππε µνξθή θαη ζε ζθξαγηζµέλν θάθειν, ηα ζηνηρεία ηεο ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο ηα νπνία 

απαηηείηαη λα πξνζθνµηζζνχλ ζε πξσηφηππε µνξθή ζχµθσλα µε ηνλ Λ. 4250/2014. Ρέηνηα ζηνηρεία 

θαη δηθαηνινγεηηθά είλαη ελδεηθηηθά ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπµµεηνρήο, ηα πξσηφηππα έγγξαθα ηα 

νπνία έρνπλ εθδνζεί απφ ηδησηηθνχο θνξείο θαη δελ θέξνπλ επηθχξσζε απφ δηθεγφξν, θαζψο θαη ηα 

έγγξαθα πνπ θέξνπλ ηε Πθξαγίδα ηεο Σάγεο (Apostille). ∆ελ πξνζθνµίδνληαη ζε έληππε µνξθή 

ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ηα ΦΔΘ, ηα ηερληθά θπιιάδηα θαη 

φζα πξνβιέπεηαη απφ ην λ. 4250/2014 φηη νη θνξείο ππνρξενχληαη λα απνδέρνληαη ζε αληίγξαθα ησλ 

πξσηνηχπσλ. 
 
Ζ αλαζέηνπζα αξρή µπνξεί λα δεηεί απφ πξνζθέξνληεο θαη ππνςήθηνπο ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ 

ζεµείν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ ζε έληππε µνξθή θαη ζε εχινγε πξνζεζµία 
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φια ή νξηζµέλα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία πνπ έρνπλ ππνβάιεη ειεθηξνληθά, φηαλ απηφ απαηηείηαη 

γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. 

 

2.4.3 Ξεξηερόµελα Φαθέινπ «∆ηθαηνινγεηηθά Ππµµεηνρήο - Ρερληθή Ξξνζθνξά» 
Ρα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ζπµµεηνρή ησλ πξνζθεξφλησλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία 
πεξηιαµβάλνπλ: 
 
2.4.3.1 ηελ εγγχεζε ζπµµεηνρήο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 72 ηνπ Λ.4412/2016 θαη ηα άξζξα 
2.1.5 θαη 2.2.2 αληίζηνηρα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.  
 
2.4.3.2 ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχµβαζεο (Δ.Δ.Δ.Π.), φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 1 θαη 3 ηνπ 

άξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/2016. Νη πξνζθέξνληεο ζπµπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ πξφηππν ΔΔΔΠ ην νπνίν 

έρεη αλαξηεζεί, ζε µνξθή αξρείσλ ηχπνπ XML θαη PDF, ζηε δηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr 

ηνπ ΔΠΖ∆ΖΠ θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηµήµα ηεο δηαθήξπμεο (Ξαξάξηεµα ΗΗΗ).  
 
Νη νηθνλνµηθνί θνξείο νθείινπλ λα ππνβάινπλ µε ηελ πξνζθνξά ηνπο ζπµπιεξσµέλν ην πξφηππν 
 
ΔΔΔΠ φπσο απηφ έρεη νξηζηεί απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο/ηνπο αλαζέηνληεο θνξείο ζηε δηαθήξπμε 

(ήηνη είηε ζην θείµελν απηήο είηε ζην μερσξηζηφ αξρείν PDF πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην µέξνο ηεο) ζε 

µνξθή pdf (Απνθ. Ξ1/2390/13) ςεθηαθά ππνγεγξαµµέλν θαηά ηα νξηδφµελα ζην άξζξν 73 ηνπ 

λ.4412/16 θαη ηελ δηαθήξπμε. 
 
Γηα ηελ ζχληαμε ή/θαη ζπµπιήξσζε ηνπ απαηηνχµελνπ eΔΔΔΠ, νη νηθνλνµηθνί θνξείο πξνηείλεηαη λα 

ρξεζηµνπνηήζνπλ ην αλαξηεµέλν απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο επηθνπξηθφ αξρείν XML, πξνθεηµέλνπ λα 

εθµεηαιιεπηνχλ ηελ ππεξεζία eΔΔΔΠ ηεο ΔΔ (https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=el ) θαη λα 

παξάμνπλ ηελ απάληεζε ηνπο ζε µνξθή αξρείνπ PDF, ην νπνίν θαη απνζεθεχνπλ, αξρηθά, ηνπηθά ζηνλ 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ηνπο. Πεµεηψλεηαη ην εμήο: Ρν αξρείν PDF παξάγεηαη έµµεζα απφ ηελ 

ππεξεζία eEEEΠ επηιέγνληαο ην θνπµπί «Δθηχπσζε». Ζ εθηχπσζε ζα πξέπεη λα αλαθαηεπζπλζεί ζε 

εηθνληθφ εθηππσηή PDF (virtual PDF printer), ήηνη ινγηζµηθφ, εγθαηεζηεµέλν ζηνλ ειεθηξνληθφ 

ππνινγηζηή ηνπ ρξήζηε, ην νπνίν απνζεθεχεη ην πεξηερφµελν ηεο εθηχπσζεο ζε ειεθηξνληθφ αξρείν 

PDF αληί λα ην δξνµνινγεί ζε θπζηθφ εθηππσηή. Δλδεηθηηθά ε ιεηηνπξγία απηή µπνξεί λα 

πξαγµαηνπνηεζεί εγγελψο απφ θπιινµεηξεηή δηαδηθηχνπ, φπσο π.ρ. Google Chrome, ή απφ 

εμεηδηθεπµέλν ινγηζµηθφ, φπσο π.ρ. CutePDF. 
 
Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπµµεηνρήο πξνζθνµίδεηαη ζε έληππε µνξθή (πξσηφηππν) εληφο ηξηψλ (3) 

εξγαζίµσλ εµεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή. (Πχµθσλα µε ην πφδεηγµα ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ IV 

ηεο παξνχζαο ∆ηαθ/μεο) 
 
Νη ελψζεηο νηθνλνµηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ην ΔΔΔΠ γηα θάζε 
νηθνλνµηθφ θνξέα πνπ ζπµµεηέρεη ζηελ έλσζε. 

 

2.4.3.3 Ππµπιεξσµέλν θαη ςεθηαθά ππνγεγξαµµέλν ηνλ Ξίλαθα Η ηνπ Ξαξαξηήµαηνο IΗ 

(Ν Ξίλαθαο Η ζπµπιεξώλεηαη μερσξηζηά γηα θάζε νµάδα πνπ θαηαηίζεηαη πξνζθνξά).  
 
2.4.3.4 Ξηζηνπνηεηηθό γλώζεσλ νξζνινγηθήο ρξήζεο γεσξγηθώλ θαξµάθσλ ζχµθσλα µε   
ην αξζξ. 19 ηνπ Λ. 4036/2012 (ΦΔΘ 8Α). Ρν πηζηνπνηεηηθφ ππνβάιιεηαη ζε µνξθή .pdf ρσξίο 

ςεθηαθή ππνγξαθή θαζψο θαη αληίγξαθφ ηνπ ζε έληππε µνξθή εληφο 3 εµεξψλ απφ ηελ ππνβνιή 

ηεο πξνζθνξάο. Ν νδεγφο θάζε ςεθαζηηθνχ ζπγθξνηήµαηνο λα είλαη θάηνρνο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ 

γλψζεσλ νξζνινγηθήο ρξήζεο γεσξγηθψλ θαξµάθσλ θαη ζε πεξίπησζε πνπ απηφο δελ ην δηαζέηεη λα 

είλαη θάηνρνο ν ςεθαζηήο (βάζεη ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ. 4036/2012 ΦΔΘ Α΄8).  

 

2.4.3.5 Ξηζηνπνηεηηθό Δπηζεώξεζεο ηνπ εμνπιηζµνχ εθαξµνγήο γεσξγηθψλ θαξµάθσλ πνπ 
εληάζζεη ηνλ εμνπιηζµφ ζηελ Θαηεγνξία Η ή ΗΗ θαη λα ζπλνδεχεηαη απφ απηνθφιιεην ζήµα 
θαηαιιειφηεηαο (sticker), φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ Α Δ8 1831/39763/2015 (ΦΔΘ Β' 671). 
 
2.4.3.6 πεύζπλε ∆ήισζε ζηελ νπνία ζα δειψλνληαη ηα παξαθάησ: 
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1. φηη γηα ηα αλαθεξφµελα ζηελ ζπλεµµέλε θαηάζηαζε (ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗ - ΞΗΛΑΘΑΠ Η) 

νλνµαηεπψλπµα απηψλ πνπ ζα εξγαζηνχλ ζηε δαθνθηνλία, έρεη εμαζθαιηζηεί ε ζπλεξγαζία µε 

θάζε λφµηµν ηξφπν (π.ρ. ππνγξαθή ζπµβάζεσλ, ππεχζπλσλ δειψζεσλ θ.ι.π.) απφ ηελ έλαξμε 

εθαξµνγήο µέρξη ζηηο 15/11/2020 θαη φηη νη ππνγξαθέο ηνπο ζηα έγγξαθα είλαη γλήζηεο. 

2. φηη νη γεσξγηθνί ειθπζηήξεο πνπ ζα ρξεζηµνπνηεζνχλ ζην έξγν έρνπλ άδεηα θπθινθνξίαο θαη 

αζθαιηζηήξην ζπµβφιαην θαη νη ρξήζηεο απηψλ (νδεγνί) θαηέρνπλ άδεηα νδήγεζεο.  

3. φηη ν νδεγφο θάζε ςεθαζηηθνχ ζπγθξνηήµαηνο ζα είλαη θάηνρνο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ γλψζεσλ 

νξζνινγηθήο ρξήζεο γεσξγηθψλ θαξµάθσλ θαη ζε πεξίπησζε πνπ απηφο δελ ην δηαζέηεη ζα 

είλαη θάηνρνο ν ςεθαζηήο (βάζεη ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ. 4036/2012 ΦΔΘ Α΄8).  

4. φηη ν εμνπιηζµφο εθαξµνγήο γεσξγηθψλ θαξµάθσλ ζα θέξεη Ξηζηνπνηεηηθφ Δπηζεψξεζεο πνπ 

εληάζζεη ηνλ εμνπιηζµφ ζηελ Θαηεγνξία Η ή ΗΗ θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ απηνθφιιεην ζήµα 

θαηαιιειφηεηαο (sticker), φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ Α Δ8 1831/39763/2015 (ΦΔΘ Β' 671).  

5. φηη ζα εμαζθαιίζεη ηνλ απαξαίηεην αξηζµφ ςεθαζηήξσλ πιάηεο πνπ απαηηνχλ ηα ζπλεξγεία 

ςεθαζµνχ θαη φηη ζε θάζε ζπλεξγείν ζα ππάξρνπλ θαη δχν (2) εθεδξηθνί ςεθαζηήξεο.  

6. φηη ζα παξέρεη ζηνπο ςεθαζηέο µέζα πξνζηαζίαο (θφξµεο µάζθεο γάληηα θ.ι.π.) φπσο  

7. αλαθέξνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ηα νπνία ζα 

ρξεζηµνπνηνχλ θαηά ηελ ψξα εθηέιεζεο ησλ ςεθαζµψλ. 

8.  φηη απνδέρεηαη, ζπληειεί, ζπλεξγάδεηαη θαη εμαζθαιίδεη ηελ νξζή εθαξκνγή ηεο ρξήζεο 

ζπζηεκάησλ GIS-GPS ζηνπο ειαηνθνκηθνχο ηνκείο, πνπ ε επνπηεία Γαθνθηνλίαο ζα νξίζεη. 

9. νηη έρνπλ εμαζθαιίζεη ηελ απαζρφιεζε ηερληθνχ ππεχζπλνπ (γεσπφλνπ ή ηερλνιφγνπ 

γεσπνλίαο) γηα ην δηάζηεκα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ ν εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα δελ είλαη ν ίδηνο γεσπφλνο ή ηερλνιφγνο γεσπνλίαο. Πην ζηάδην θαηαθχξσζεο 

πξνζθνκίδεηαη ε ζρεηηθή ζχκβαζε ή ζηελ πεξίπησζε πνπ ν εθπξφζσπνο είλαη γεσπφλνο ή 

ηερλ. Γεσπνλίαο πξνζθνκίδεηαη ν ηίηινο ζπνπδψλ θαη ε άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο απφ ην 

ΓΔΥΡ.Δ.Δ. (γηα ΞΔ Γεσπφλσλ). 

10. φηη γλσξίδεη πνιχ θαιά ηελ ειαηνθνµηθή πεξηνρή γηα ηελ νπνία εθδειψλεη ελδηαθέξνλ.  

11. φηη έιαβε γλψζε θαη απνδέρεηαη αλεπηθχιαρηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.  

 
Πηελ πεξίπησζε πνπ ν ζπµµεηέρσλ είλαη λνµηθφ πξφζσπν, ζπλεηαηξηζµφο ή έλσζε, ηελ ππεχζπλε 
δήισζε ζα ηελ ππνγξάςεη ν λφµηµνο εθπξφζσπφο ηνπο φπσο ν λφµνο νξίδεη. 
 
 
Δπηζεµαίλεηαη όηη: 
 
Α) ∆ελ ρξεηάδεηαη λα πξνζθνµηζζνχλ ζηελ επηηξνπή δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζµνχ νη ζπµβάζεηο, νη 

ππεχζπλεο δειψζεηο, αληίγξαθα αδεηψλ θπθινθνξίαο ησλ γεσξγηθψλ ειθπζηήξσλ, αληίγξαθα αδεηψλ 

νδήγεζεο ησλ νδεγψλ ησλ γεσξγηθψλ ειθπζηήξσλ θαη ηα άιια έγγξαθα µε ηα νπνία νη 

ζπµµεηέρνληεο ζην δηαγσληζµφ εμαζθάιηζαλ ηηο πξναλαθεξφµελεο ζπλεξγαζίεο ζπγθξφηεζεο 

ζπλεξγείσλ. Απηά ζα παξαµείλνπλ ζην δηαγσληδφµελν, µε ηελ ππνρξέσζε λα ηα πξνζθνµίζεη ζηελ 

επηηξνπή ή ζηελ ππεξεζία, ζε πεξίπησζε πνπ απηφ θξηζεί ζθφπηµν. 
 
Β) Πε πεξίπησζε αδπλαµίαο ζπγθξφηεζεο ζπλεξγείσλ ςεθαζµνχ ζε θάπνηα Νµάδα, απφ απηά πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ ζην δηαγσληζµφ, ν εξγνιάβνο πνπ ζα αλαιάβεη ην έξγν ζα ππνζηεί ηηο ζπλέπεηεο ηεο 
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ςεπδνχο δειψζεσο θαζψο θαη ηηο ζπλέπεηεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην δηαγσληζµφ γηα ηελ εγγχεζε 

θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχµβαζεο. Ν ειάρηζηνο πξνβιεπφµελνο αξηζµφο ςεθαζηηθψλ ζπγθξνηεµάησλ 

απεηθνλίδεηαη ζηνλ ΞΗΛΑΘΑ ΗI ηνπ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΝΠ IΗ. 
 
Νη ειθπζηήξεο θαη ην πξνζσπηθφ πνπ ρξεζηµνπνηνχληαη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά µηαο Νµάδαο, δελ 

επηηξέπεηαη λα ρξεζηµνπνηεζνχλ ζηελ ηερληθή πξνζθνξά άιιεο Νµάδαο απφ ηνλ ίδην ή δηαθνξεηηθφ 

ππνςήθην. Δθφζνλ απηφ ηζρχεη, απνηειεί ιφγν απνθιεηζµνχ ηνπ/ησλ εξγνιάβσλ απφ φιεο ηηο 

πεξηνρέο πνπ ζπµµεηέρνπλ ηα θνηλά µέζα. 

 

Γ) Έσο φηνπ παξαµεηξνπνηεζεί ζρεηηθά ε ειεθηξνληθή πιαηθφξµα ηνπ ΔΠΖ∆ΖΠ νη αλσηέξσ 

(ππν)θάθεινη «∆ηθαηνινγεηηθά Ππµµεηνρήο» θαη «Ρερληθή Ξξνζθνξά» ζα ππνβάιινληαη σο έλαο 

εληαίνο (ππφ)θάθεινο µε ηελ έλδεημε «∆ηθαηνινγεηηθά Ππµµεηνρήο-Ρερληθή Ξξνζθνξά» 
 
Ρα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπµµεηνρή ηνπ πξνζθέξνληνο ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία 

ππνβάιινληαη απφ απηφλ ειεθηξνληθά ζε µνξθή αξρείνπ ηχπνπ pdf θαη πξνζθνµίδνληαη θαηά 

πεξίπησζε απφ απηφλ εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηµσλ εµεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή, πιελ ησλ 

ΦΔΘ θαη ησλ εγγξάθσλ πνπ θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή. Όηαλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην θέξνπλ 

ςεθηαθή ππνγξαθή θαη δελ απαηηείηαη ζρεηηθή ζεψξεζε. 
Δπηζεµαίλεηαη φηη ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ή ηα άιια ζηνηρεία ηνπ ππνθαθέινπ «∆ηθαηνινγεηηθά 

ζπµµεηνρήο-ηερληθή πξνζθνξά» πνπ έρνπλ ππνβιεζεί µε ηελ ειεθηξνληθή πξνζθνξά θαη απαηηνχληαη 

λα πξνζθνµηζζνχλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή εληφο ηεο αλσηέξσ αλαθεξφµελεο πξνζεζµίαο είλαη ηα 

δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία πνπ δελ έρνπλ εθδνζεί/ζπληαρζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ νηθνλνµηθφ θνξέα θαη 

θαηά ζπλέπεηα δελ θέξνπλ ηελ ςεθηαθή ηνπ ππνγξαθή. Ωο ηέηνηα ζηνηρεία ελδεηθηηθά είλαη: ε 

εγγχεζε ζπµµεηνρήο, πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ δεµφζηεο αξρέο ή άιινπο θνξείο. 

 

2.4.4 Ξεξηερόµελα Φαθέινπ «Νηθνλνµηθή Ξξνζθνξά» / Ρξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο 

νηθνλνµηθώλ πξνζθνξώλ 
 
Πηνλ (ππν)θάθειν* µε ηελ έλδεημε «Νηθνλνµηθή Ξξνζθνξά» πεξηιαµβάλεηαη ε νηθνλνµηθή πξνζθνξά 
ηνπ νηθνλνµηθνχ θνξέα. 
 
Ζ Νηθνλνµηθή Ξξνζθνξά ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά επί πνηλή απνξξίςεσο ζηνλ (ππφ)θάθειν 

«Νηθνλνµηθή Ξξνζθνξά».  
 
Ζ νηθνλνµηθή πξνζθνξά, ζπληάζζεηαη ζπµπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή θφξµα ηνπ 

ζπζηήµαηνο. Πηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεµα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε µνξθή pdf, ην νπνίν 

ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Ρα ζηνηρεία πνπ πεξηιαµβάλνληαη ζηελ 

εηδηθή ειεθηξνληθή θφξµα ηνπ ζπζηήµαηνο θαη ηνπ παξαγφµελνπ ςεθηαθά ππνγεγξαµµέλνπ 

ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. Πε αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεµα παξάγεη ζρεηηθφ 

µήλπµα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf.  
 
Δπηζεµαίλεηαη φηη ε νηθνλνµηθή πξνζθνξά γίλεηαη απνδεθηή µφλνλ εθφζνλ ππνβιεζνχλ πξνζθνξέο ζε 
φια ηα ηµήµαηα ηεο νµάδαο. 
 
Α. Ρηµέο 
 
Ζ ηηµή ηεο παξερφµελεο ππεξεζίαο δίλεηαη ζε επξψ αλά πξνζηαηεπφµελν ειαηφδελδξν.  
 
Ζ πξνζθεξφµελε ηηµή µνλάδαο ζα δίλεηαη ζε επξψ € θαη ζα γξάθεηαη αξηζµεηηθψο µε ηξία δεθαδηθά 
ςεθία.  
 
Πηελ ηηµή πεξηιαµβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχµθσλα µε ηελ 

θείµελε λνµνζεζία, µε ζπµπεξηιαµβαλνµέλνπ Φ.Ξ.Α., γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηφπν θαη 

µε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχµβαζεο.
.
 

 
Δπηζεµαίλεηαη φηη ην εθάζηνηε πνζνζηφ Φ.Ξ.Α. επί ηνηο εθαηφ, ηεο αλσηέξσ ηηµήο ζα ππνινγίδεηαη 
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απηφµαηα απφ ην ζχζηεµα. 
Νη πξνζθεξφµελεο ηηµέο είλαη ζηαζεξέο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχµβαζεο θαη δελ 
αλαπξνζαξµφδνληαη. 
 
Ωο απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο: α) δελ δίλεηαη ηηµή ζε ΔΟΩ ή πνπ 

θαζνξίδεηαη ζρέζε ΔΟΩ πξνο μέλν λφµηζµα, β) δελ πξνθχπηεη µε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφµελε ηηµή, µε 

ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ Λ. 4412/2016 θαη γ) ε ηηµή ππεξβαίλεη ηνλ 

πξνυπνινγηζµφ ηεο θάζε νµάδαο ηεο ζχµβαζεο πνπ θαζνξίδεηαη θαη ηεθµεξηψλεηαη απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ζην Ξαξάξηεµα IΗ-ΞΗΛΑΘΑ ΗΗ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

 
2.4.5 Σξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ 
 
Νη ππνβαιιφµελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζµεχνπλ ηνπο νηθνλνµηθνχο θνξείο γηα δηάζηεµα έμη (06) 
µελψλ απφ ηελ επφµελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζµνχ. Ξξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο 
µηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφµελν απνξξίπηεηαη. 
Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο µπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, µε αληίζηνηρε παξάηαζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 
ζπµµεηνρήο ζχµθσλα µε ηα νξηδφµελα ζην άξζξν 72 παξ. 1 α ηνπ Λ. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 
2.2.2. ηεο παξνχζαο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεµα ίζν µε ηελ πξνβιεπφµελε σο άλσ 
αξρηθή δηάξθεηα. 
 
Κεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα 

απνηειέζµαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο µαηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά 

πεξίπησζε, αηηηνινγεµέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεµφζην ζπµθέξνλ, νπφηε νη 

νηθνλνµηθνί θνξείο πνπ ζπµµεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία µπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ ηελ 

πξνζθνξά θαη ηελ εγγχεζε ζπµµεηνρήο ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ 

αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. Πηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία 

ζπλερίδεηαη µε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνµηθνί θνξείο. 

 
2.4.6 Ιόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 
 
H αλαζέηνπζα αξρή µε βάζε ηα απνηειέζµαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, 
απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά: 
 
α) ε νπνία δελ ππνβάιιεηαη εµπξφζεζµα, µε ηνλ ηξφπν θαη µε ην πεξηερφµελν πνπ νξίδεηαη πην πάλσ 

θαη ζπγθεθξηµέλα ζηηο παξαγξάθνπο 2.4.1 (Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.2. (Σξφλνο θαη 

ηξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.3. (Ξεξηερφµελν θαθέισλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπµµεηνρήο, ηερληθήο 

πξνζθνξάο), 2.4.4. (Ξεξηερφµελν θαθέινπ νηθνλνµηθήο πξνζθνξάο, ηξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο 

νηθνλνµηθψλ πξνζθνξψλ) , 2.4.5. (Σξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ), 3.1. (Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε 

πξνζθνξψλ), 3.2 (Ξξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο) ηεο παξνχζαο, 
 
β) ε νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάιµαηα, εθφζνλ απηά δελ επηδέρνληαη 

ζπµπιήξσζε ή δηφξζσζε ή εθφζνλ επηδέρνληαη ζπµπιήξσζε ή δηφξζσζε, δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί 

θαηά ηελ απνζαθήληζε θαη ηελ ζπµπιήξσζή ηεο ζχµθσλα µε ηελ παξάγξαθν 3.1.1. ηεο παξνχζεο 

δηαθήξπμεο, 
 
γ) γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο απαηηνχµελεο εμεγήζεηο, εληφο ηεο 

πξνθαζνξηζµέλεο πξνζεζµίαο ή ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζχµθσλα µε 

ηελ παξάγξαθν 3.1.1. ηεο παξνχζαο θαη ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016, 
 
δ) ε νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά, 
ε) ε νπνία είλαη ππφ αίξεζε, 
 
ζη) ε νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξµνγήο, 
 
δ) ε νπνία παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη απφ ηα έγγξαθα ηεο 

20PROC006844241 2020-06-10



παξνχζεο δηαθήξπμεο θαη απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 

ζχµβαζεο. 

 

3. ∆ΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ∆ΗΑ∆ΗΘΑΠΗΑΠ - ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 
 
 
3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

 

3.1.1 Ζιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 
 
Ρν πηζηνπνηεµέλν ζην ΔΠΖ∆ΖΠ, γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ αξµφδην φξγαλν ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο (Δπηηξνπή ∆ηαγσληζµνχ), πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ειεθηξνληθήο 

απνζθξάγηζεο ησλ θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 100 ηνπ Λ. 4412/2016, αθνινπζψληαο 

ηα εμήο ζηάδηα: 

 

 Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «∆ηθαηνινγεηηθά Ππµµεηνρήο-Ρερληθή 
Ξξνζθνξά» ηελ 17-7-2020 θαη ψξα 11:00 π.µ. 


 Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Νηθνλνµηθή Ξξνζθνξά», θαηά ηελ εµεξνµελία 

θαη ψξα πνπ ζα νξίζεη ε αλαζέηνπζα αξρή. 


 Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «∆ηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο», θαηά ηελ 
εµεξνµελία θαη ψξα πνπ ζα νξίζεη ε αλαζέηνπζα αξρή. 

 

Κε ηελ απνζθξάγηζε ησλ σο άλσ θαθέισλ, αλά ζηάδην, θάζε πξνζθέξσλ πνπ ζπλερίδεη ζε επφµελν 

ζηάδην απνθηά πξφζβαζε ζηηο ινηπέο πξνζθνξέο θαη ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά ηνπο, µε ηελ 

επηθχιαμε ησλ πηπρψλ εθείλσλ ηεο θάζε πξνζθνξάο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο εµπηζηεπηηθέο. 
 
Ζ αλαζέηνπζα αξρή µπνξεί λα θαιέζεη ηνπο νηθνλνµηθνχο θνξείο λα ζπµπιεξψζνπλ ή λα 

δηεπθξηλίζνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, ή λα δηεπθξηλίζνπλ ην πεξηερφµελν 

ηεο ηερληθήο ή νηθνλνµηθήο πξνζθνξάο ηνπο, ζχµθσλα µε ην άξζξν 102 ηνπ Λ. 4412/2016. 

 
3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 
 
Κεηά ηελ θαηά πεξίπησζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνβαίλεη 

ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ µέζσ ησλ αξµφδησλ πηζηνπνηεµέλσλ ζην Πχζηεµα νξγάλσλ ηεο, 

εθαξµνδφµελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θεηµέλσλ δηαηάμεσλ. 
 
Δηδηθφηεξα : 
 
α) Ζ αξµφδηα Δπηηξνπή θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα ππνβιεζέληα απηψλ 

δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζµαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα 

µέιε ηνπ νξγάλνπ. 
 
β) Πηε ζπλέρεηα ην αξµφδην φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, ζχµθσλα µε 

ηνπο φξνπο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχµβαζεο θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ γηα ηελ απφξξηςε ή/θαη ηελ 

απνδνρή ησλ ηερληθψλ. Ρα αλσηέξσ ππφ ζηνηρεία α θαη β ζηάδηα µπνξεί λα γίλνληαη θαη εληαία. 
 
γ) Νη θαηά ηα αλσηέξσ ζθξαγηζµέλνη θάθεινη µε ηα νηθνλνµηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, µεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ, απνζθξαγίδνληαη θαηά ηελ 

εµεξνµελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφζθιεζε. Γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ 

απνδεθηέο θαηά ηα πξνεγνχµελα σο άλσ ζηάδηα α΄ θαη β΄ νη θάθεινη ηεο νηθνλνµηθήο πξνζθνξάο δελ 

απνζθξαγίδνληαη αιιά ηεξνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή µέρξη ηελ νξηζηηθή επίιπζε ηπρφλ 

δηαθνξψλ πνπ πξνθχςνπλ απφ ηελ σο άλσ δηαδηθαζία ζχµθσλα µε ηελ παξάγξαθν 3.4. ηεο 

παξνχζαο. 
 
δ) Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνµηθψλ πξνζθνξψλ θαη ζπληάζζεη 
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πξαθηηθφ ζην νπνίν εηζεγείηαη αηηηνινγεµέλα ηελ απνδνρή ή απφξξηςή ηνπο, ηελ θαηάηαμε ησλ 

πξνζθνξψλ µε βάζε ην νξηδφµελν µε ηελ παξνχζα θξηηήξην αλάζεζεο θαη ηελ αλάδεημε ηνπ 

πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. 

 

Δάλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ραµειέο ζε ζρέζε µε ην αληηθείµελν ηεο ζχµβαζεο, ε 

αλαζέηνπζα αξρή απαηηεί απφ ηνπο νηθνλνµηθνχο θνξείο λα εμεγήζνπλ ηελ ηηµή ή ην θφζηνο πνπ 

πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζµίαο, θαηά αλψηαην φξην δέθα (10) 

εµεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. Πηελ πεξίπησζε απηή εθαξµφδνληαη ηα 

άξζξα 88 θαη 89 λ. 4412/2016. 
 
Πηελ πεξίπησζε ηζφηηµσλ πξνζθνξψλ ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν µε θιήξσζε µεηαμχ 

ησλ νηθνλνµηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηµεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο 

Δπηηξνπήο ηνπ ∆ηαγσληζµνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνµηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηµεο 

πξνζθνξέο, ζχµθσλα µε ην άξζξν 90 παξ. 1 ηνπ Λ. 4412/2016. 
 
Πηε ζπλέρεηα εθδίδεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κηα απφθαζε, κε ηελ νπνία επηθπξψλνληαη ηα 

απνηειέζκαηα  φισλ ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ («Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο», «Ρερληθή Ξξνζθνξά» θαη 

«Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά»), ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο κέζσ ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΠΖΓΖΠ. 
 
Θαηά ησλ αλσηέξσ απνθάζεσλ ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ζχµθσλα µε ηελ παξάγξαθν 3.4. ηεο 
παξνχζαο. 

 

3.2 Ξξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο - ∆ηθαηνινγεηηθά 

θαηαθύξσζεο  
 
 
 
Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη ζρεηηθή ειεθηξνληθή 

πξφζθιεζε µέζσ ηνπ ζπζηήµαηνο ζηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε 

(«πξνζσξηλφ αλάδνρν»), θαη ηνλ θαιεί λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζµίαο, δέθα (10) εµεξψλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, 

ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Λ. 4250/2014 (Α΄ 74) φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.5.2. ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε µε 

ζπλδξνµή ησλ ιφγσλ απνθιεηζµνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο δηαθήξπμεο, θαζψο θαη γηα ηελ 

πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.4 απηήο. Αλ ζηηο εηδηθέο δηαηάμεηο 

πνπ δηέπνπλ ηελ έθδνζή ηνπο δελ πξνβιέπεηαη ρξφλνο ηζρχνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ζεσξνχληαη 

έγθπξα εθφζνλ θέξνπλ εµεξνµελία έθδνζεο εληφο ησλ ηξηψλ (03) µελψλ πνπ πξνεγνχληαη απφ ηελ 

εµεξνµελία ηεο σο άλσ πξφζθιεζεο. 
 
Ρα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά, ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), 

ειεθηξνληθά µέζσ ηνπ ζπζηήµαηνο, ζε µνξθή αξρείσλ pdf θαη πξνζθνµίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ 

απηφλ εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηµσλ εµεξψλ απφ ηελ εµεξνµελία ππνβνιήο ηνπο. Όηαλ ππνγξάθνληαη 

απφ ηνλ ίδην θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή. 
 
Κε ηελ παξαιαβή ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ην ζχζηεµα εθδίδεη επηβεβαίσζε ηεο παξαιαβήο ηνπο 

θαη απνζηέιιεη ελεµεξσηηθφ ειεθηξνληθφ µήλπµα ζ‟ απηφλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 

θαηαθχξσζε. 
 
Αλ µεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε θαη θαηά ηνλ έιεγρν ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί 

φηη δελ έρνπλ πξνζθνµηζζεί ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζµία 

ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα πξνζθνµίζεη ή λα ηα ζπµπιεξψζεη εληφο πέληε (5) εµεξψλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο, µέζσ ηνπ Ππζηήµαηνο, εηδνπνίεζήο ηνπ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή µπνξεί 

αηηηνινγεµέλα λα παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζµία θαη‟ αλψηαην φξην γηα δεθαπέληε (15) επηπιένλ 
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εµέξεο. 
 
Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιαµβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 
θαηαηέζεθαλ. 
Ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε 
ζπµµεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ αµέζσο επφµελε 
πιένλ ζπµθέξνπζα απφ νηθνλνµηθή άπνςε πξνζθνξά, ηεξνπµέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, εάλ: 
 
i) θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ µε ην 
Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχµβαζεο, είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή  
 
ii) δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζµέλν ρξνληθφ δηάζηεµα ηα απαηηνχµελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα 
ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ή  
 
iii) απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνµίζζεθαλ λνµίµσο θαη εµπξνζέζµσο, δελ απνδεηθλχνληαη νη φξνη 

θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπµµεηνρήο ζχµθσλα µε ηα άξζξα 2.2.3 (ιφγνη απνθιεηζµνχ) θαη 2.2.4 (θξηηήξηα 

πνηνηηθήο επηινγήο) ηεο παξνχζαο,  
 
Πε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεµέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα µεηαβνιέο ζηηο 

πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είρε δειψζεη µε ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν 

Πχµβαζεο φηη πιεξνί, νη νπνίεο επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο έιαβε γλψζε µεηά ηελ δήισζε θαη µέρξη ηελ 

εµέξα ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ πξνζθφµηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο (νςηγελείο 

µεηαβνιέο), δελ θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπµµεηνρήο ηνπ. 
 
Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππνβάιιεη αιεζή ή αθξηβή δήισζε ή δελ πξνζθνµίζεη έλα ή 

πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχµελα δηθαηνινγεηηθά ή δελ απνδείμεη φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο 

επηινγήο ζχµθσλα µε ηελ παξάγξαθν 2.2.4 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ε δηαδηθαζία µαηαηψλεηαη. 
 
Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη µε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ ηελ 

Δπηηξνπή ηνπ ∆ηαγσληζµνχ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην απνθαηλφµελν φξγαλν ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχµβαζεο είηε γηα ηε 

µαηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ. Ρα 

απνηειέζµαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο 

επηθπξψλνληαη µε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο. 

 

3.3 Θαηαθύξσζε - ζύλαςε ζύµβαζεο 
 
Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, µαδί µε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ 

ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιεη 

απνδεθηή πξνζθνξά, ζχµθσλα µε ην άξζξν 100 ηνπ Λ. 4412/2016, εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ 

αλάδνρν, ειεθηξνληθά µέζσ ηνπ ζπζηήµαηνο.  
 
Ζ ελ ιφγσ απφθαζε αλαθέξεη ηελ πξνζεζµία γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ζχλαςεο ηεο ζχµβαζεο ζχµθσλα 
µε ηελ επφµελε παξάγξαθν 3.4 
 
Ρα έλλνµα απνηειέζµαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο ζχµβαζεο επέξρνληαη 
εθφζνλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα θάησζη : 
 
α) άπξαθηε πάξνδνο ησλ πξνζεζµηψλ άζθεζεο ησλ πξνβιεπφµελσλ ζηελ παξάγξαθν 3.4. ηεο 

παξνχζαο βνεζεµάησλ θαη µέζσλ ζην ζηάδην ηεο πξνδηθαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαη απφ 

ηηο απνθάζεηο αλαζηνιψλ επί απηψλ. 
 
β) νινθιήξσζε ηνπ πξνζπµβαηηθνχ ειέγρνπ απφ ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην, ζχµθσλα µε ηα άξζξα 5 θαη 
36 ηνπ λ. 4129/2013. 
 
γ) θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, εθφζνλ απηφο ππνβάιεη 
επηθαηξνπνηεµέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 2.2.5.2. 
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Ζ αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ππνγξαθή ηνπ ζπµθσλεηηθνχ εληφο 

πξνζεζµίαο δέθα (10) εµεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδηθήο πξφζθιεζεο. Ρν 

ζπµθσλεηηθφ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Πηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα 

ππνγξάςεη ην σο άλσ ζπµθσλεηηθφ µέζα ζηελ ηεζείζα πξνζεζµία, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη 

ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπµµεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε, µε ηελ ίδηα 

δηαδηθαζία, γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ αµέζσο επφµελε πιένλ ζπµθέξνπζα απφ 

νηθνλνµηθή άπνςε πξνζθνξά. 

 

3.4 Ξξνδηθαζηηθέο Ξξνζθπγέο - Ξξνζσξηλή ∆ηθαζηηθή Ξξνζηαζία 
 
Θάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε θαη 

έρεη ή είρε ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ εθηειεζηή πξάμε ή παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο θαηά παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο, 

δηθαηνχηαη λα αζθήζεη πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο ΑΔΞΞ θαηά ηεο ζρεηηθήο πξάμεο ή 

παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, πξνζδηνξίδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο 

πνπ δηθαηνινγνχλ ην αίηεκά ηνπ.  

Πε πεξίπησζε πξνζθπγήο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο 

πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη: 

 

α) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν 

νηθνλνκηθφ θνξέα αλ ε πξάμε θνηλνπνηήζεθε κε ειεθηξνληθά κέζα ή ηειενκνηνηππία ή  

 

β) δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζε απηφλ αλ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ άιια κέζα επηθνηλσλίαο, άιισο   

 

γ) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ πιήξε, πξαγκαηηθή ή ηεθκαηξφκελε, γλψζε ηεο πξάμεο πνπ βιάπηεη ηα 

ζπκθέξνληα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.  

 

Δηδηθά γηα ηελ άζθεζε πξνζθπγήο θαηά πξνθήξπμεο, ε πιήξεο γλψζε απηήο ηεθκαίξεηαη κεηά ηελ 

πάξνδν δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ζην ΘΖΚΓΖΠ.  

 

Πε πεξίπησζε παξάιεηςεο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη 

δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο ζπληέιεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο παξάιεηςεο. 

 

Ζ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θαηαηίζεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ 

ΔΠΖΓΖΠ ζηνλ ειεθηξνληθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ, επηιέγνληαο θαηά πεξίπησζε ηελ έλδεημε 

«Ξξνδηθαζηηθή Ξξνζθπγή» θαη επηζπλάπηνληαο ην ζρεηηθφ έγγξαθν ζε κνξθή ειεθηξνληθνχ αξρείνπ 

Portable Document Format (PDF), ην νπνίν θέξεη εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή 

πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ. 

 

 

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν απφ ηνλ 

πξνζθεχγνληα ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, θαηά ηα εηδηθά νξηδφκελα ζην άξζξν 363 ηνπ λ. 4412/2016 ζην 

άξζξν 19 παξ. 1.1 θαη ζην άξζξν 7  ηεο κε αξηζκ. 56902/215 .Α. 

 

Ρν παξάβνιν επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνζθεχγνληα, ζε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο απνδνρήο ηεο 

πξνζθπγήο ηνπ ή ζε πεξίπησζε πνπ, πξηλ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΞΞ επί ηεο πξνζθπγήο, ε 

αλαζέηνπζα αξρή αλαθαιεί ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε ή πξνβαίλεη ζηελ νθεηιφκελε ελέξγεηα.  

 

Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ε άζθεζή ηεο θσιχνπλ ηε ζχλαςε 

ηεο ζχκβαζεο επί πνηλή αθπξφηεηαο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 364 ηνπ λ. 4412/2016. Θαηά ηα 

ινηπά, ε άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, 
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εθηφο αλ δεηεζνχλ πξνζσξηλά κέηξα πξνζηαζίαο θαηά ην άξζξν 366 ηνπ λ.4412/2016. 

 

Νη αλαζέηνπζεο αξρέο κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ΔΠΖΓΖΠ: 

 

• θνηλνπνηνχλ ηελ πξνζθπγή ζε θάζε ελδηαθεξφκελν ηξίην ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ πεξ. 

α ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ.1 ηνπ αξ. 365 ηνπ λ. 4412/2016. 

 

• δηαβηβάδνπλ ζηελ Αξρή Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ (ΑΔΞΞ) ηα πξνβιεπφκελα ζηελ πεξ. β 

ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ αξ. 365 ηνπ λ. 4412/2016. 

 

Ζ ΑΔΞΞ απνθαίλεηαη αηηηνινγεκέλα επί ηεο βαζηκφηεηαο ησλ πξνβαιιφκελσλ πξαγκαηηθψλ θαη 

λνκηθψλ ηζρπξηζκψλ ηεο πξνζθπγήο θαη ησλ ηζρπξηζκψλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη, ζε πεξίπησζε 

παξέκβαζεο, ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ παξεκβαίλνληνο θαη δέρεηαη (ελ φισ ή ελ κέξεη) ή απνξξίπηεη ηελ 

πξνζθπγή κε απφθαζή ηεο, ε νπνία εθδίδεηαη κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ 

απφ ηελ εκέξα εμέηαζεο ηεο πξνζθπγήο. 

 

Νη ρξήζηεο - νηθνλνκηθνί θνξείο ελεκεξψλνληαη γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθπγήο απφ 

ηελ ΑΔΞΞ. 

 

Ζ άζθεζε ηεο σο άλσ πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε ησλ έλδηθσλ 

βνεζεκάησλ  ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαη ηεο αίηεζεο αθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 372 ηνπ λ. 4412/2016 

θαηά ησλ εθηειεζηψλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ. 

 

Ζ αίηεζε αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη ζην αξκφδην δηθαζηήξην κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ 

ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο επί ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο. Γηα ηελ άζθεζε ηεο αηηήζεσο 

αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 372 παξ. 4 ηνπ λ. 

4412/2016. 

 

Ζ άζθεζε αίηεζεο αλαζηνιήο θσιχεη ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, εθηφο εάλ κε ηελ πξνζσξηλή δηαηαγή 

ν αξκφδηνο δηθαζηήο απνθαλζεί δηαθνξεηηθά. 

 

3.5 Καηαίσζε ∆ηαδηθαζίαο 
 
Ζ αλαζέηνπζα αξρή µαηαηψλεη ή δχλαηαη λα µαηαηψζεη ελ φισ ή ελ µέξεη αηηηνινγεµέλα ηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016, µεηά απφ γλψµε 

ηεο αξµφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ ∆ηαγσληζµνχ. Δπίζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθάιµαηα ή παξαιείςεηο ζε 

νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, µπνξεί, µεηά απφ γλψµε ηνπ αξµφδηνπ νξγάλνπ, λα 

αθπξψζεη µεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα αλαµνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζµά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ 

επαλάιεςή ηεο απφ ην ζεµείν πνπ εµθηινρψξεζε ην ζθάιµα ή ε παξάιεηςε. 

 

4.  ΝΟΝΗ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

 
 
4.1 Δγγύεζε Θαιήο Δθηέιεζεο 
 
 
 
Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχµβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχµθσλα µε ην 

άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο 

ηεο ζχµβαζεο, µε ζπµπεξηιαµβαλνµέλνπ ΦΞΑ, θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχµβαζεο. 
 
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηµέλνπ λα γίλεη απνδεθηή, πξέπεη λα πεξηιαµβάλεη θαη' ειάρηζηνλ 
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ηα αλαθεξφµελα ζηελ παξάγξαθν 2.1.5. ζηνηρεία ηεο παξνχζαο θαη επηπιένλ ηνλ αξηζµφ θαη ηνλ ηίηιν 

ηεο ζρεηηθήο ζχµβαζεο. Ρν πεξηερφµελφ ηεο είλαη ζχµθσλν µε ην ππφδεηγµα πνπ πεξηιαµβάλεηαη ζην 

Ξαξάξηεµα IV ηεο ∆ηαθήξπμεο θαη ηα νξηδφµελα ζην άξζξν 72 ηνπ Λ. 4412/2016.  
 
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχµβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξµνγή 

φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχµβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ, 

ζπµπεξηιαµβαλνµέλεο ηπρφλ ηζφπνζεο πξνο απηφλ πξνθαηαβνιήο.  
 
Πε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχµβαζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 4.5, ε νπνία ζπλεπάγεηαη αχμεζε 

ηεο ζπµβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσµέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε, 

ζπµπιεξσµαηηθή εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο, 

µε ζπµπεξηιαµβαλνµέλνπ ΦΞΑ. 
 
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχµβαζεο, φπσο 
απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.  
 
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζην ζχλνιφ ηεο µεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή 

παξαιαβή ηνπ αληηθεηµέλνπ ηεο ζχµβαζεο. Δάλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο 

παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζµε παξάδνζε, ε επηζηξνθή ησλ σο άλσ 

εγγπήζεσλ γίλεηαη µεηά ηελ αληηµεηψπηζε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζµνπ.  

 

4.2 Ππµβαηηθό πιαίζην – Δθαξµνζηέα λνµνζεζία 
 
Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχµβαζεο εθαξµφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4412/2016, νη φξνη ηεο παξνχζαο 
δηαθήξπμεο θαη ζπµπιεξσµαηηθά ν Αζηηθφο Θψδηθαο. 

 

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύµβαζεο 
 
Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχµβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνµείο ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί µε ην δίθαην ηεο 

Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπµβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζµνχληαη ζην Ξαξάξηεµα Σ ηνπ 

Ξξνζαξηήµαηνο Α ηνπ Λ. 4412/2016. 
 
Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλάδνρν ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ 

επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχµβαζεο θαη ηηο αξµφδηεο δεµφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ 

εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξµνδηφηεηάο ηνπο. 

 

4.4 Ρξνπνπνίεζε ζύµβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο 
 
Ζ ζχµβαζε µπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ζχµβαζεο, µφλν ζχµθσλα µε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Λ. 

4412/2016 θαη θαηφπηλ γλσµνδφηεζεο ηνπ αξµνδίνπ νξγάλνπ. 

 

4.5 ∆ηθαίσµα µνλνµεξνύο ιύζεο ηεο ζύµβαζεο  
4.5.1. Ζ αλαζέηνπζα αξρή µπνξεί, µε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείµελεο δηαηάμεηο, λα 

θαηαγγείιεη ηε ζχµβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ: 
 
α) ε ζχµβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Λ. 
4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχµβαζεο. 
 
β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχµβαζεο, ηεινχζε ζε µηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχµβαζεο. 
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γ) ε ζχµβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ 

πνπ ππέρεη απφ ηηο Ππλζήθεο θαη ηελ Νδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί µε απφθαζε ηνπ 

∆ηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάµεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΠΙΔΔ. 
 
 

5.  ΔΗ∆ΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 
 
 
5.1 Ρξόπνο πιεξσµήο 
 
5.1.1 Ζ πιεξσµή ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγµαηνπνηεζεί µε ηνλ πην θάησ ηξφπν: Ζ πιεξσµή ησλ 

ςεθαζµψλ ζα γίλεηαη ηµεµαηηθά θαη ζα εμνθιείηαη ην 100% ηεο αμίαο ηνπ ηηµνινγίνπ ην νπνίν ζα 

πξνζθνµίδεηαη ζηε ∆ΑΝΘ ΞΔ Εαθχλζνπ θαζψο θαη θάζε άιιν δηθαηνινγεηηθφ, πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί 

απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσµή. 
 
Ζ πιεξσµή ηεο αµνηβήο ηνπ εξγνιάβνπ ζα γίλεη µεηά ην πέξαο ησλ ςεθαζµψλ θαη ηε ζχληαμε ηνπ 

ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ θαιήο εθηέιεζεο ςεθαζµνχ, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα, θαη ζα 

θαηαβάιιεηαη µεηά ηελ έθδνζε ρξεµαηηθνχ εληάιµαηνο πιεξσµήο ζην φλνµά ηνπ απφ ηε ∆/λζε 

Νηθνλνµηθνχ-∆εµνζηνλνµηθνχ Διέγρνπ Ξ∆Δ θαη ζε βάξνο ησλ ζρεηηθψλ πηζηψζεσλ δαθνθηνλίαο 

αµέζσο µεηά ηελ πξνζθφµηζε ησλ πξνβιεπφµελσλ εγγξάθσλ θαη ινηπψλ δηθαηνινγεηηθψλ, πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 5 ηνπ Λ. 4412/2016, θαζψο θαη θάζε άιινπ 

δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξµφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη 

ηελ πιεξσµή.  
5.1.2. Toλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχµθσλα µε 

ηελ θείµελε λνµνζεζία, µε ζπµπεξηιαµβαλνµέλνπ Φ.Ξ.Α., ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο ζηνλ ηφπν θαη 

µε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχµβαζεο. Ηδίσο βαξχλεηαη µε ηηο αθφινπζεο 

θξαηήζεηο: 
 
α) Θξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσµήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο 

αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπµπιεξσµαηηθήο ζχµβαζεο πέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο ∆εµνζίσλ 

Ππµβάζεσλ (άξζξν 4 Λ.4013/2011 φπσο ηζρχεη). 
 
β) Θξάηεζε χςνπο 0,06% ππέξ ηεο Α.Δ.Ξ.Ξ (Αξρήο Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ), επί ηεο 

αμίαο θάζε πιεξσµήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπµπιεξσµαηηθήο 

ζχµβαζεο ζχµθσλα µε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 350 ηνπ λ. 4412/2016. 
 
γ) Νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήµνπ 3% θαη 
ζηελ επ‟ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΝΓΑ 20%. 
 
Κε θάζε πιεξσµή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφµελε απφ ηελ θείµελε λνµνζεζία παξαθξάηεζε θφξνπ 
εηζνδήµαηνο αμίαο 8% επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ. 
 

5.2 Θήξπμε νηθνλνµηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Θπξώζεηο 
 
Ν αλάδνρνο, µε ηελ επηθχιαμε ηεο ζπλδξνµήο ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά 

έθπησηνο απφ ηελ ζχµβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσµα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, εάλ δελ εθπιεξψζεη ηηο 

ζπµβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δελ ζπµµνξθσζεί µε ηηο γξαπηέο εληνιέο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, πνπ 

είλαη ζχµθσλεο µε ηελ ζχµβαζε ή ηηο θείµελεο δηαηάμεηο θαη εάλ ππεξβεί ππαίηηα ηε ζπλνιηθή 

πξνζεζµία εθηέιεζεο ηεο ζχµβαζεο, ιαµβαλνµέλσλ ππφςε ησλ παξαηάζεσλ. 
 
Πηελ πεξίπησζε απηή ηνπ θνηλνπνηείηαη εηδηθή φριεζε, ε νπνία πεξηιαµβάλεη ζπγθεθξηµέλε πεξηγξαθή 

ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί απηφο, ζέηνληαο πξνζεζµία γηα ηε ζπµµφξθσζή ηνπ, ε 

νπνία δελ µπνξεί λα είλαη µηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε (15) εµεξψλ. Αλ ε πξνζεζµία πνπ ηεζεί µε ηελ 

εηδηθή φριεζε παξέιζεη ρσξίο λα ζπµµνξθσζεί, θεξχζζεηαη αηηηνινγεµέλα έθπησηνο µέζα ζε ηξηάληα 

(30) εµέξεο απφ ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο σο άλσ πξνζεζµίαο ζπµµφξθσζεο. 
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Πηνλ αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχµβαζε, επηβάιινληαη, µεηά απφ θιήζε ηνπ γηα 

παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά, νη παξαθάησ θπξψζεηο: νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο 

εθηέιεζεο ηεο ζχµβαζεο. 
 
Δπηπιένλ, µπνξεί λα ηνπ επηβιεζεί ν πξνβιεπφµελνο απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016 απνθιεηζµφο 
απφ ηε ζπµµεηνρή ηνπ ζε δηαδηθαζίεο δεµνζίσλ ζπµβάζεσλ. 
Δπηπιένλ ζηνλ αλάδνρν επηβάιινληαη νη αθφινπζεο πνηλέο ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο: 
 
ΞΗΛΑΘΑΠ ΘΟΩΠΔΩΛ          
      

 ΑΗΡΗΝΙΝΓΗΑ      ΞΝΗΛΖ     
      

1 Αδηθαηνιφγεηε  θαζπζηέξεζε  ηεο  έλαξμεο  ή 300€ αλά εµέξα    

 πεξάησζεο ή ελδηαµέζνπ δηαθνπήο ζπγθεθξηµέλνπ      

 ςεθαζµνχ           
    

2 Θαζπζηέξεζε ςεθαζµνχ άλσ ησλ ηξηψλ (3) εµεξψλ 1. Έθπησηνο εξγνιάβνο  

       2.  Έθπησζε εγγχεζεο θαιήο 
       εθηέιεζεο ππέξ ηεο Ξεξηθέξεηαο 
      

3 Κε αλάξηεζε γξαπηψλ αλαθνηλψζεσλ ςεθαζµνχ θαη 100€ αλά εµέξα    

 ζρεδηαζµφ αλάπηπμεο ησλ ζπλεξγείσλ        
       

4 Κε θχιαμε ησλ εληνµνθηφλσλ ζθεπαζµάησλ ζε 200€     

 θιεηζηνχο θαη δξνζεξνχο ρψξνπο, θαιά      

 αζθαιηζµέλνπο          
       

5 Κε θχιαμε ηεο πξσηεΐλεο ζε ζθηεξφ µέξνο  200€/βαξέιη    
   

6 Κε επηζηξνθή θελψλ ζπζθεπαζίαο ησλ δαθνθηφλσλ Θα επηβάιιεηαη πξφζηηµν πνπ ζα 
 πιηθψλ      αληηζηνηρεί ζηελ ηηµή πξνµήζεηαο 
       ηνπ ζθεπάζµαηνο    
        

7 Πηελ πεξίπησζε πνπ ν ςεθαζµφο δε γίλεηαη ζχµθσλα 1. Ν εξγνιάβνο δελ ζα αµείβεηαη 
 µε  ηνπο  φξνπο  θαη  ηηο  ππνδείμεηο  ηεο  ∆/λζεο γηα ην εθηειεζζέλ έξγν θαη ζα ηνπ 
 Αγξνηηθήο Νηθνλνµίαο θαη Θηεληαηξηθήο   θαηαινγίδεηαη ε αμία ησλ 
       ρξεζηµνπνηεζέλησλ  πιηθψλ 
       δαθνθηνλίαο.    

       2. Δπί πιένλ ν ρξφλνο πνπ ράζεθε 
       µέρξη ηελ εθαξµνγή ηνπ ζσζηνχ 
       ςεθαζµνχ, ινγίδεηαη ζαλ πζηέξεζε 
       έλαξμεο θαη επηβάιινληαη  νη 
       πξνβιεπφµελεο θπξψζεηο.  
   

8 Πηελ πεξίπησζε, πνπ θαηά ηελ παξαζθεπή ηνπ Θα επηβάιιεηαη πξφζηηµν πνπ ζα 
 ςεθαζηηθνχ δηαιχµαηνο, δελ ηεξεζεί ε πξνηεηλφµελε αλαινγεί ζην ςεθαζηηθφ δηάιπµα 
 δνζνινγία ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ ή πνπ δελ θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο. 
 δελ γίλεη παξνπζία ηνπ ηνµεάξρε δαθνθηνλίαο       
   

9 Πηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί, ζην ηέινο ηνπ Θα επηβάιιεηαη πξφζηηµν πνπ ζα 
 εµεξήζηνπ ςεθαζµνχ,   πνζφηεηα ςεθαζηηθνχ αλαινγεί ζηελ αμία ησλ 
 δηαιχµαηνο ζε βπηίν ςεθαζηηθνχ ζπγθξνηήµαηνο  ειαηνδέληξσλ πνπ δελ 
       πξνζηαηεχζεθαλ & ζηελ ε αμία ηνπ 
       ελαπνµείλαληνο  ςεθαζηηθνχ 
       δηαιχµαηνο.    
            

 

 

 

5.3 ∆ηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο 
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Ν αλάδνρνο µπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο, δπλάµεη ησλ φξσλ 

ησλ παξαγξάθσλ 5.2 (Θήξπμε νηθνλνµηθνχ θνξέα εθπηψηνπ – Θπξψζεηο) θαη 6.4. (Απφξξηςε 

παξαδνηέσλ – Αληηθαηάζηαζε), λα ππνβάιεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνµηµφηεηαο θαη νπζίαο ελψπηνλ 

ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί-δηνηθεί ηε ζχµβαζε ήηνη ε Ξεξηθέξεηα Ηνλίσλ 

Λήζσλ, µέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζµία ηξηάληα (30) εµεξψλ απφ ηελ εµεξνµελία πνπ έιαβε γλψζε 

ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Δπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ην αξµφδην απνθαηλφµελν φξγαλν, χζηεξα 

απφ γλσµνδφηεζε ηνπ αξµφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. 
Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή µε άιιε νπνηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή πξνζθπγή. 
 

 
6. ΔΗ∆ΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ 
 

 
6.1 Ξαξαθνινύζεζε ηεο ζύµβαζεο 
 
6.1.1. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ησλ Ππµβάζεσλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηνλ παξφληα 

δηαγσληζµφ ζα δηελεξγείηαη απφ ηε ∆/λζε Αγξνηηθήο  Νηθνλνµίαο θαη Θηεληαηξηθήο ηεο Ξ.Δ. Εαθχλζνπ 

ε νπνία θαη ζα εηζεγείηαη ζην αξµφδην απνθαηλφµελν φξγαλν ήηνη ηελ Νηθνλνµηθή Δπηηξνπή ηεο 

Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ γηα φια ηα δεηήµαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε φισλ ησλ 

φξσλ ηεο ζχµβαζεο θαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, ζηε ιήςε ησλ 

επηβεβιεµέλσλ µέηξσλ ιφγσ µε ηήξεζεο ησλ σο άλσ φξσλ θαη ηδίσο γηα δεηήµαηα πνπ αθνξνχλ ζε 

ηξνπνπνίεζε ηνπ αληηθεηµέλνπ θαη παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχµβαζεο, ππφ ηνπο φξνπο ηνπ 

άξζξνπ 132 ηνπ Λ. 4412/2016.  
 
6.1.2. Ζ αξµφδηα ππεξεζία, νξίδεη µε απφθαζή ηεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζχµβαζεο ηνλ επφπηε 

µε θαζήθνληα εηζεγεηή, ππάιιειν ηεο ππεξεζίαο. Κε ηελ ίδηα απφθαζε δχλαληαη λα νξίδνληαη θαη 

άιινη ππάιιεινη ηεο αξµφδηαο ππεξεζίαο ή ησλ εμππεξεηνχµελσλ απφ ηελ ζχµβαζε θνξέσλ, ζηνπο 

νπνίνπο αλαηίζεληαη επηµέξνπο θαζήθνληα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζχµβαζεο. Πε απηή ηελ 

πεξίπησζε νξίδεηαη ∆ηεπζπληήο ∆αθνθηνλίαο θαη ιεηηνπξγεί σο ζπληνληζηήο.  
 
Ρα θαζήθνληα ηνπ επφπηε θαη ∆ηεπζπληή ∆αθνθηνλία είλαη, ελδεηθηηθά, ε πηζηνπνίεζε ηεο εθηέιεζεο 

ηνπ αληηθεηµέλνπ ηεο ζχµβαζεο, θαζψο θαη ν έιεγρνο ηεο ζπµµφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ µε ηνπο φξνπο 

ηεο ζχµβαζεο. Κε εηζήγεζε ηνπ επφπηε θαη ηνπ ∆/ληή ∆αθνθηνλίαο ε ππεξεζία πνπ δηνηθεί ηε 

ζχµβαζε µπνξεί λα απεπζχλεη έγγξαθα µε νδεγίεο θαη εληνιέο πξνο ηνλ αλάδνρν πνπ αθνξνχλ ζηελ 

εθηέιεζε ηεο ζχµβαζεο. 
 
6.1.3 Νη εξγαζίεο ηεο δαθνθηνλίαο ζα ειέγρνληαη απφ ηνλ ∆/ληή ∆αθνθηνλίαο, ηνπο επφπηεο θαη ηνπο 

ηνµεάξρεο ηεο δαθνθηνλίαο. Θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ςεθαζµψλ ν εξγνιάβνο ζα ζπµπιεξψλεη εµεξήζην 

δειηίν εξγαζίαο πνπ ζα ηνπ ρνξεγήζεη ε ππεξεζία, ζην νπνίν ζα αλαγξάθνληαη ηα ςεθαζηηθά µέζα, 

νη εξγάηεο, ε πνζφηεηα ηνπ ςεθαζηηθνχ δηαιχµαηνο πνπ θαηαλαιψζεθε, ν αξηζµφο ησλ 

πξνζηαηεπνµέλσλ δέλδξσλ, ηα εληνµνθηφλα, νη πξσηεΐλεο θ.α. Ρα εµεξήζηα δειηία γηα θάζε 

ζπλεξγείν ςεθαζµνχ ζα ππνγξάθνληαη απφ ηνλ εξγνιάβν θαη ηνλ ηνµεάξρε δαθνθηνλίαο θαη ζα 

ππνβάιινληαη ζηελ ππεξεζία µεηά ην ηέινο ηνπ ςεθαζµνχ. 

 

6.2 ∆ηάξθεηα ηεο ζύµβαζεο 
 
Ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο Πχµβαζεο νξίδεηαη απφ ηελ εµεξνµελία ππνγξαθήο ηεο έσο ηελ 15/11/2020. 

 

6.3 Ξαξαιαβή ηνπ αληηθεηµέλνπ ηεο ζύµβαζεο  
 
Ζ παξαιαβή ησλ παξερφµελσλ ππεξεζηψλ (νξηζηηθψλ ή/θαη ηµεµαηηθψλ) γίλεηαη απφ επηηξνπή 

παξαιαβήο πνπ ζπγθξνηείηαη, ζχµθσλα µε ηελ παξάγξαθν 11 εδάθην δ‟ ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Λ. 

4412/2016, ιαµβάλνληαο ππφςελ ην «πξαθηηθφ εθηέιεζεο δνισµαηηθνχ ςεθαζµνχ ειαηνδέληξσλ» 
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πνπ ζπληάζζεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ηελ αξµφδηα ππεξεζία θαη ηνπο αξµνδίνπο ππαιιήινπο απηήο 

φπσο πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 6.1. ηεο παξνχζεο θαη αλαθέξεηαη ζηελ παξαθνινχζεζεο ηεο 

Πχµβαζεο. 
 
Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη φηη νη παξερφµελεο ππεξεζίεο δελ αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηνπο 
φξνπο ηεο ζχµβαζεο, ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο, πνπ αλαθέξεη ηηο 
παξεθθιίζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχµβαζεο θαη γλσµνδνηεί αλ νη αλαθεξφµελεο 
παξεθθιίζεηο επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφιεηα ησλ παξερφµελσλ ππεξεζηψλ θαη ζπλεπψο αλ µπνξνχλ 
νη ηειεπηαίεο λα θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθέο αλάγθεο. 
 
Πηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη δελ επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφιεηα, µε αηηηνινγεµέλε απφθαζε 

ηνπ αξµφδηνπ απνθαηλφµελνπ νξγάλνπ, µπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ησλ ελ ιφγσ παξερφµελσλ 

ππεξεζηψλ, µε έθπησζε επί ηεο ζπµβαηηθήο αμίαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγε πξνο ηηο 

δηαπηζησζείζεο παξεθθιίζεηο. Κεηά ηελ έθδνζε ηεο σο άλσ απφθαζεο, ε επηηξνπή παξαιαβήο 

ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ παξερφµελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ ηεο 

ζχµβαζεο θαη λα ζπληάμεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο, ζχµθσλα µε ηα αλαθεξφµελα 

ζηελ απφθαζε. 
 
Ρν πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο εγθξίλεηαη απφ ην αξµφδην απνθαηλφµελν φξγαλν µε απφθαζή 

ηνπ, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνλ αλάδνρν. Αλ παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεµα µεγαιχηεξν 

ησλ 30 εµεξψλ απφ ηελ εµεξνµελία ππνβνιήο ηνπ θαη δελ ιεθζεί ζρεηηθή απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε ή 

ηελ απφξξηςή ηνπ, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή έρεη ζπληειεζζεί απηνδίθαηα. 
 
Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσµή ηνπ αλαδφρνπ, 

πξαγµαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφµελνη απφ ηε ζχµβαζε έιεγρνη ζχµθσλα µε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ 

άξζξνπ 219 ηνπ Λ. 4412/2016. Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθαηαβνιήο θαη θαιήο εθηέιεζεο δελ 

επηζηξέθνληαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπφµελσλ ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ 

ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ. 

 

6.4 Απόξξηςε παξαδνηέσλ – Αληηθαηάζηαζε 
 
Πε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξνπ ή µέξνπο ησλ παξερφµελσλ ππεξεζηψλ µε έθπησζε 

επί ηεο ζπµβαηηθήο αμίαο, µε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο µπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζε 

ησλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ απηψλ µε άιια, πνπ λα είλαη ζχµθσλα µε ηνπο φξνπο ηεο 

ζχµβαζεο, µέζα ζε ηαθηή πξνζεζµία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή. Αλ ε αληηθαηάζηαζε 

γίλεηαη µεηά ηε ιήμε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχµβαζεο, ε πξνζεζµία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ 

αληηθαηάζηαζε δελ µπνξεί λα είλαη µεγαιχηεξε ηνπ 25% ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχµβαζεο, ν δε 

αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε πνηληθέο ξήηξεο, ζχµθσλα µε ην άξζξν 218 ηνπ Λ. 4412/2016 θαη ηελ 

παξάγξαθν 5.2 ηεο παξνχζαο, ιφγσ εθπξφζεζµεο παξάδνζεο. 
 
Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηηο ππεξεζίεο ή/θαη ηα παξαδνηέα πνπ απνξξίθζεθαλ µέζα ζηελ 

πξνζεζµία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη 

ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφµελεο θπξψζεηο. 

 

6.5 Αλαπξνζαξµνγή ηηµήο 
 
∆ελ πξνβιέπεηαη αλαπξνζαξµνγή ηηµψλ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ησλ Ππµβάζεσλ. 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ 
 
 

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η- ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝ∆ΗΑΓΟΑΦΔΠ 
 
 
 

Ρα ζπλεξγεία ςεθαζµνχ ζπγθξνηνχληαη µε επζχλε θαη µέξηµλα ηνπ εξγνιάβνπ αλά νµάδα 

ζχµθσλα µε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο. Θάζε ζπλεξγείν απνηειείηαη απφ ςεθαζηηθά 

ζπγθξνηήµαηα, ζχµθσλα µε ηνλ Ξίλαθα ΗΗ ηνπ Ξαξαξηήµαηνο ΗΗ. 
 

Θάζε ςεθαζηηθφ ζπγθξφηεµα απνηειείηαη απφ γεσξγηθφ ειθπζηήξα µε βπηίν ρσξεηηθφηεηαο 

500 ιίηξσλ, ηνλ νδεγφ θαη ηνλ ςεθαζηή ν νπνίνο ζα ρεηξίδεηαη ην µπεθ (απιφ). Γηα ηα ειαηφδεληξα 

πνπ δελ έρεη πξφζβαζε ην ςεθαζηηθφ µεράλεµα, ην ζπλεξγείν ζα δηαζέηεη επηπιένλ έλα ή 

πεξηζζφηεξνπο ςεθαζηέο µε επηλψηηεο ςεθαζηήξεο.  
Ζ δηάξθεηα ηνπ ςεθαζµνχ δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο νθηψ (8) εµέξεο ςεθαζµνχ.  

 

 

Η. ΓΔΛΗΘΑ  
 

1. Ν εξγνιάβνο απαηηείηαη (επί πνηλή απφξξηςεο) λα έρεη εμαζθαιίζεη ηελ απαζρφιεζε ηερληθνχ 
ππεχζπλνπ (γεσπφλνπ ή ηερλνιφγνπ γεσπνλίαο) γηα ην δηάζηεκα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, 
εθφζνλ ν εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα δελ είλαη ν ίδηνο γεσπφλνο ή ηερλνιφγνο 
γεσπνλίαο. Ν ηερληθφο ππεχζπλνο δειψλεηαη κε ππεχζπλε δήισζε θαη ζηε ζπλέρεηα (ζην 
ζηάδην θαηαθχξσζεο) κε πξνζθφκηζε ζρεηηθήο ζχκβαζεο ή ζηελ πεξίπησζε πνπ ν 
εθπξφζσπνο είλαη γεσπφλνο ή ηερλ. γεσπνλίαο κε πξνζθφκηζε ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ θαη ηεο 
άδεηαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο απφ ην ΓΔΥΡ.Δ.Δ. (γηα ΞΔ Γεσπφλσλ). Ν ηερληθφο ππεχζπλνο 
έρεη ηελ επζχλε ηεο ελεκέξσζεο, επεμήγεζεο, ειέγρνπ εθαξµνγήο ησλ ηερληθψλ 
πξνδηαγξαθψλ θαη φισλ ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο απφ ηνπο εξγαδνµέλνπο ησλ 
ςεθαζηηθψλ ζπλεξγείσλ (κέηξα αζθάιεηαο, νξζή ρξήζε ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ 
ζθεπαζκάησλ, ζσζηή εθαξκνγή ηνπ ςεθαζηηθνχ δηαιχκκαηνο, δηαρείξηζε ησλ θελψλ 
ζπζθεπαζίαο ησλ πιηθψλ δαθνθηνλίαο θ.ι.π.) ελψ επίζεο είλαη ν αξκφδηνο γηα ηελ ζχληαμε 
φισλ ησλ εγγξάθσλ, αηηήζεσλ, εκεξήζησλ δειηίσλ εξγαζίαο, γξαπηψλ αλαθνηλψζεσλ γηα 
έλαξμε ςεθαζκψλ ζε Θνηλφηεηεο θ.ι.π.) πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο γξαθεηνθξαηηθέο  
ππνρξεψζεηο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.  

2. Ν εξγνιάβνο ςεθαζµψλ ππνρξενχηαη λα πξνζηαηεχεη φια ηα ειαηφδεληξα πνπ ζα ηνπ 

θαηαθπξσζνχλ θαη ζα ππνγξάςεη ζχµβαζε, ςεθάδνληάο ηα φζεο θνξέο ρξεηαζηεί µε ηελ ίδηα 

ηηµή.  

3. Νη ςεθαζµνί ζα αξρίζνπλ µε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχµβαζεο θαη µέρξη ζηηο 15/11/2020. Ζ 

έθηαζε εθαξµνγήο θαη ε εµεξνµελία έλαξμεο ηνπ ςεθαζµνχ ζα θαζνξίδεηαη απφ ηε ∆/λζε 

Αγξνηηθήο Νηθνλνµίαο & Θηεληαηξηθήο (∆.Α.Ν.Θ.) ηεο Ξ.Δ. Εαθχλζνπ, µεηά απφ έγγξαθε 

εληνιή.  

4. Ν εξγνιάβνο ππνρξενχηαη λα αξρίζεη ηνλ ςεθαζµφ µέζα ζε 24 ψξεο απφ ηελ εηδνπνίεζε, 

εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ εληνιή ή αλ ππάξρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο, νη νπνίνη 

πξέπεη λα αλαθεξζνχλ εγγξάθσο εληφο 24 σξψλ απφ ηνλ εξγνιάβν ζηε ∆.Α.Ν.Θ.. Γηα 

αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε έλαξμεο µηαο εµέξαο, επηβάιιεηαη πξφζηηµν ηξηαθνζίσλ επξψ 

(300 €).  

5. Ν εξγνιάβνο ππνρξενχηαη λα ζπµµνξθψλεηαη πξφζπµα ζηηο ππνδείμεηο ησλ γεσπφλσλ ηεο 

δαθνθηνλίαο (∆ηεπζπληή - Δπφπηεο – Ρνµεάξρεο). Δάλ ε ζπλεξγαζία ηνπ εξγνιάβνπ µε ηελ 

πεξεζία θαη ηνπο γεσπφλνπο δαθνθηνλίαο δελ είλαη ζχµθσλε µε ηνπο φξνπο ηεο ζχµβαζεο, 

ζπληάζζεηαη έθζεζε ε νπνία απνηειεί ζηνηρείν απνθιεηζµνχ απφ επφµελνπο δηαγσληζµνχο 

δαθνθηνλίαο.  

6. Πε πεξίπησζε πνπ ν ςεθαζµφο δε γίλεηαη ζχµθσλα µε ηνπο φξνπο θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο 

∆/λζεο Αγξνηηθήο Νηθνλνµίαο & Θηεληαηξηθήο Ξ.Δ. Εαθχλζνπ, ν εξγνιάβνο πέξαλ ησλ 
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θπξψζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο δε ζα αµείβεηαη γηα ην 

εθηειεζζέλ έξγν ηελ εµέξα απηή θαη ζα ηνπ θαηαινγίδεηαη ε αμία ησλ ρξεζηµνπνηεζέλησλ 

θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ, γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ ςεθαζηηθνχ πγξνχ. Δπηπιένλ ν 

ρξφλνο πνπ ράζεθε µέρξη ηελ εθαξµνγή ηνπ ζσζηνχ ςεθαζµνχ, ινγίδεηαη ζαλ πζηέξεζε 

έλαξμεο θαη επηβάιινληαη νη πξνβιεπφµελεο θπξψζεηο.  

7. Δθφζνλ ν εξγνιάβνο ηεξήζεη ηηο νδεγίεο ηεο ∆/λζεο Αγξνηηθήο Νηθνλνµίαο & Θηεληαηξηθήο γηα 

ηνπο ςεθαζµνχο, δελ θέξεη επζχλε γηα ηελ απνηειεζµαηηθφηεηά ηνπο.  

8. Ρν θάζε ςεθαζηηθφ ζπγθξφηεµα απνηειείηαη απφ ην γεσξγηθφ ειθπζηήξα, ην βπηίν, ηνλ νδεγφ 

θαη ηνλ ςεθαζηή.  

9. Ν νδεγφο θάζε ςεθαζηηθνχ ζπγθξνηήµαηνο πξέπεη λα είλαη θάηνρνο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ 

γλψζεσλ νξζνινγηθήο ρξήζεο γεσξγηθψλ θαξµάθσλ θαη ζε πεξίπησζε πνπ απηφο δελ ην 

δηαζέηεη λα είλαη θάηνρνο ν ςεθαζηήο (βάζεη ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ. 4036/2012 ΦΔΘ Α΄8). 

10. Ν εμνπιηζµφο εθαξµνγήο γεσξγηθψλ θαξµάθσλ πξέπεη λα θέξεη Ξηζηνπνηεηηθφ Δπηζεψξεζεο 

πνπ εληάζζεη ηνλ εμνπιηζµφ ζηελ Θαηεγνξία Η ή ΗΗ θαη λα ζπλνδεχεηαη απφ απηνθφιιεην ζήµα 

θαηαιιειφηεηαο (sticker), φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ Α Δ8 1831/39763/2015 (ΦΔΘ Β' 671). 

11. Ρα δαθνθηφλα πιηθά παξέρνληαη ζηνλ εξγνιάβν δσξεάλ θαη παξαδίδνληαη ζ΄ απηφλ απφ ηελ 

απνζήθε ηεο ∆/λζεο Αγξνηηθήο Νηθνλνµίαο & Θηεληαηξηθήο Ξ.Δ. Εαθχλζνπ. Ρα πιηθά απηά 

µεηαθέξνληαη, απνζεθεχνληαη θαη δηαλέµνληαη ζηα ζπλεξγεία, µε επζχλε ηνπ εξγνιάβνπ. 

Κέρξη ηε ρξεζηµνπνίεζή ηνπο ή ηα πεξηζζεχµαηα θάζε ςεθαζµνχ, ζα πξέπεη λα θπιάζζνληαη 

µε επζχλε ηνπ εξγνιάβνπ ζε θιεηζηνχο θαη δξνζεξνχο ρψξνπο θαιά αζθαιηζµέλνπο, µέρξη 

ηελ ηειηθή ηνπο παξάδνζε. Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί ζηελ ειθπζηηθή νπζία, ε 

νπνία ζα πξέπεη λα παξαµέλεη ζε ζθηά θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εµέξαο.  

12. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα πξέπεη ν εξγνιάβνο λα νξίζεη ην ρψξν θαζψο θαη ηνλ ππεχζπλν γηα ηε 

θχιαμε ησλ πιηθψλ δαθνθηνλίαο θαη λα ηα γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο ζηε ∆.Α.Ν.Θ., µεηά ηελ 

θαηαθχξσζε ηνπ έξγνπ ζε απηφλ.  

13. Πηελ πεξίπησζε πνπ νη ηνµεάξρεο ή νη επφπηεο αλαθέξνπλ γξαπηψο φηη ε ειθπζηηθή νπζία ή 
ηα εληνµνθηφλα είλαη εθηεζεηµέλα, επηβάιιεηαη πξφζηηµν 200 € ζηνλ εξγνιάβν.  

14. Ρα θελά ζπζθεπαζίαο ησλ δαθνθηφλσλ πιηθψλ είλαη δεµφζην πιηθφ θαη απνηεινχλ θαη 

απνδεηθηηθφ πιηθφ ρξήζεο ηνπο. Γη΄ απηφ ζα ηνπνζεηνχληαη ρσξίο ππνιείµµαηα (αθνχ 

μεπιπζνχλ ηξεηο θνξέο) ζηα ραξηνθηβψηηα πνπ ήηαλ ζπζθεπαζµέλα θαη ζα επηζηξέθνληαη απφ 

ηνλ εξγνιάβν ζηελ απνζήθε ηεο ∆.Α.Ν.Θ. Ξ.Δ. Εαθχλζνπ, ζε εµεξνµελία πνπ ζα θαζνξίδεηαη 

απφ απηή. Θαηά ηελ παξάδνζε ησλ θελψλ ζθεπαζµάησλ, ζην εμσηεξηθφ ηεο ζπζθεπαζίαο 

(ραξηνθηβψηην) ζα αλαγξάθεηαη µε µαξθαδφξν ε Νµάδα ηεο εξγνιαβίαο θαη ε εµεξνµελία 

παξάδνζεο. Θα γίλεηαη απζηεξφο έιεγρνο ζηε δηαρείξηζε ησλ πιηθψλ θαη ζα θαηαινγίδεηαη ε 

αμία ηνπο ζηνπο ππεπζχλνπο, ζηελ πεξίπησζε µε ρξεζηήο ρξήζεο. Πηελ πεξίπησζε µε 

επηζηξνθήο ηνπ πεξηζζεχµαηνο ή ηεο θελήο θηάιεο ηνπ εληνµνθηφλνπ ζθεπάζµαηνο, ζα 

επηβάιιεηαη πξφζηηµν πνπ ζα αληηζηνηρεί ζηελ ηηµή πξνµήζεηαο ηνπ ζθεπάζµαηνο.  

15. Ν εξγνιάβνο ζα γλσζηνπνηεί µε γξαπηή αλαθνίλσζε, πνπ ζα αλαξηά ζε θεληξηθά ζεµεία ησλ 

Ρνπηθψλ – ∆εµνηηθψλ Θνηλνηήησλ, ην αλαιπηηθφ πξφγξαµµα ςεθαζµνχ, ψζηε λα εηδνπνηνχληαη 

ηφζν νη ειαηνπαξαγσγνί φζν θαη νη θηελνηξφθνη θαη µειηζζνθφµνη, γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηηο 

εξγαζίεο, µε ην λα αλνίγνπλ ηα πεξηθξαγµέλα ιηνζηάζηα, αιιά θαη λα απνµαθξχλνπλ ηα δψα ή 

ηα µειηζζνζµήλε. Πηελ αλαθνίλσζε ζα αλαθέξεηαη ην ζεµείν παξαζθεπήο ηνπ ςεθαζηηθνχ 

δηαιχµαηνο. Ν εξγνιάβνο νθείιεη λα ελεµεξψλεη ηελ Ρνπηθή Αξρή ή ηνλ πξφεδξν ηνπ Ρνπηθνχ 

Ππµβνπιίνπ.  

16. Ν εξγνιάβνο είλαη ππνρξεσµέλνο λα θαηαζέζεη ην ελ ιφγσ πξφγξαµµα µαδί µε ηνλ ζρεδηαζµφ 

αλάπηπμεο ησλ ζπλεξγείσλ ζηελ ππεξεζία παξαθνινχζεζεο ηνπ έξγνπ (π.ρ ΑΚ ειθπζηήξα, 

εµέξα ςεθαζµνχ θαη ηνπσλχµην πεξηνρήο ςεθαζµνχ) 24 ψξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ ςεθαζµνχ.  

17. Πηελ πεξίπησζε µε ζπµµφξθσζεο µε ηα παξαπάλσ ζα επηβάιιεηαη πξφζηηµν 100€ .  
18. Ν εξγνιάβνο ζα µεξηµλά γηα ηελ άξηζηε ιεηηνπξγία ησλ ςεθαζηηθψλ µεραλεµάησλ θαη 

ςεθαζηήξσλ, έρνληαο θαη αξθεηά επηπιένλ ησλ απαξαηηήησλ ζε εηνηµφηεηα (ξεδέξβεο) ψζηε 
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λα µελ παξνπζηάδεηαη θαµία θαζπζηέξεζε ηελ ψξα ησλ ςεθαζµψλ, ηα νπνία ζα θέξνπλ ην 

Ξηζηνπνηεηηθφ Δπηζεψξεζεο.  

19. Πε πεξίπησζε ρξεζηµνπνίεζεο ςεθαζηηθψλ ζπγθξνηεµάησλ επηπιένλ απηψλ πνπ αλαθέξνληαη 

ζηνλ Ξίλαθα Η, απαηηείηαη πξνεγνχµελε άδεηα απφ ηελ πεξεζία.  

20. Σξεζηµνπνηνχληαη ηα ςεθαζηηθά ζπγθξνηήµαηα (ηξαθηέξ, νδεγφο, ςεθαζηήο) ηνπ Ξίλαθα Η, 

φπσο απηά θαηαηέζεθαλ ζην δηαγσληζµφ ζηα «∆ηθαηνινγεηηθά ζπµµεηνρήο - Ρερληθή 

πξνζθνξά». Γηα λα ππάξμεη δπλαηφηεηα ρξεζηµνπνίεζεο άιισλ ςεθαζηηθψλ ζπγθξνηεµάησλ, 

δηαθνξεηηθψλ απφ απηά πνπ θαηαηέζεθαλ, ιφγσ αλσηέξαο βίαο (βιάβε ηνπ ηξαθηέξ, αζζέλεηα 

ησλ εξγαδνµέλσλ, αζέηεζε ζπµθσλίαο µε ην πξνζσπηθφ, θιπ), πξέπεη πξνεγνχµελα λα ην 

επηηξέςεη ε ∆.Α.Ν.Θ.,αθνχ θαηαηεζνχλ ηα πξνβιεπφµελα δηθαηνινγεηηθά. 

21. Γηα ηηο ηνπνζεζίεο (ιηνζηάζηα) πνπ δελ µπνξεί λα θαιχςεη ην ςεθαζηηθφ µεράλεµα (έιιεηςε 

δξφµνπ, µεγάιε θιίζε εδάθνπο, αιιεπάιιεινη πεξηθξαγµέλνη ειαηψλεο θ.ι.π.) ζα πξέπεη ν 

εξγνιάβνο λα δηαζέηεη ςεθαζηέο µε ςεθαζηήξα πιάηεο εξγαδφµελνπο παξάιιεια µε ην βπηίν, 

γηα ηελ θάιπςε θαη απηψλ ησλ πεξηνρψλ. 

22. Ν εξγνιάβνο έρεη ηελ επζχλε ηήξεζεο ησλ απνζηάζεσλ µεηαμχ ηεο δψλεο ςεθαζµνχ ησλ 

γεσξγηθψλ θαξµάθσλ θαη ησλ ρψξσλ πξνζηαζίαο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 26 ηεο µε 

αξηζ.8197/90920/22-7-2013 Θ..Α. (ΦΔΘ Β΄1883) θαη φπσο απηή έρεη ηξνπνπνηεζεί µε ηελ 

παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο µε αξηζ. 6669/79087/15-7-2015 Θ..Α. (ΦΔΘ Β΄ 1791). 

23. Ν εξγνιάβνο θέξεη ηελ επζχλε γηα λα µελ ςεθαζηνχλ ιηνζηάζηα πνπ είλαη εληαγµέλα ζηε 

Βηνινγηθή Γεσξγία, ηα νπνία νη ηδηνθηήηεο ηνπο είλαη ππνρξεσµέλνη λα ηα έρνπλ ζεµάλεη 

πεξηµεηξηθά. 

24. Ν εξγνιάβνο µε ηελ έθδνζε εληνιήο γηα ηελ έλαξμε ηνπ 1
νπ

 ςεθαζµνχ, ζα δψζεη ζηνλ 

ηνµεάξρε δαθνθηνλίαο, θαηάζηαζε (βάζεη ηνπ Ξίλαθα Η) µε ηα νλνµαηεπψλπµα ησλ νδεγψλ 

θαη ησλ ςεθαζηψλ, ησλ αξηζµψλ ησλ αδεηψλ ησλ ηξαθηέξ, ησλ αξηζµψλ ησλ δηπισµάησλ ησλ 

νδεγψλ, ησλ αζθαιεηψλ ησλ ηξαθηέξ θαη ηνπ ρξφλνπ ιήμεο ηνπο, ηελ θαηνρή ηνπ 

πηζηνπνηεηηθνχ γλψζεσλ νξζνινγηθήο ρξήζεο γεσξγηθψλ θαξµάθσλ, θαζψο θαη ηνπ 

πηζηνπνηεηηθνχ επηζεψξεζεο ηνπ εμνπιηζµνχ, ππνγεγξαµµέλε απφ ηνλ ίδην. 

25. Νη εξγαδφµελνη ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ απαξαίηεηε απφ ην λφµν ειηθία θαη µάιηζηα ζα πξέπεη 

λα απνθεχγνληαη νη αθξαίεο ειηθίεο (λα είλαη 18-65 εηψλ) θαη λα είλαη αζθαιηζµέλνη ζχµθσλα 

µε ηελ εζληθή λνµνζεζία. 

26. Ρπρφλ θπξψζεηο ή δηνηθεηηθά πξφζηηµα γηα δηαπηζησζείζεο παξαβάζεηο, φισλ ησλ φξσλ ηεο 

παξνχζαο ∆ηαθήξπμεο ζα επηβάιινληαη ζηνλ εξγνιάβν. 
 
 
ΗΗ. Ζ ΔΦΑΟΚΝΓΖ ΡΩΛ ΤΔΘΑΠΚΩΛ  
 
Α. Πθεπάζµαηα - ∆νζνινγίεο  
 

Ρα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα πνπ ζα ρξεζηµνπνηεζνχλ ζηνπο δνισµαηηθνχο ςεθαζµνχο 

ηελ ηξέρνπζα δαθηθή πεξίνδν, ζα πξνέξρνληαη απφ πξνµήζεηα ηνπ πνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

θαη Ρξνθίµσλ. Θα έρνπλ έγθξηζε γηα ρξήζε ζε δνισµαηηθνχο ςεθαζµνχο θαη ζα εθαξµφδνληαη φζα 

αλαθέξνληαη ζηηο Απνθάζεηο έγθξηζεο θπθινθνξίαο ηνπο. Θα δνζνχλ ζηνπο εξγνιάβνπο εγγξάθσο 

νδεγίεο εθαξµνγήο ησλ εληνµνθηφλσλ ζθεπαζµάησλ, µεηά ηελ θαηαθχξσζε ηνπ έξγνπ θαη πξηλ ηελ 

έλαξμε ησλ ςεθαζµψλ. 

Ρν βπηίν πνπ ζα αλαξηάηαη ζηνλ γεσξγηθφ ειθπζηήξα θαη ζα ρξεζηµνπνηείηαη ζηνπο 

δνισµαηηθνχο ςεθαζµνχο, ζα είλαη ρσξεηηθφηεηαο 500 ιίηξσλ. Νη δνζνινγίεο ησλ 

θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ, γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ ςεθαζηηθνχ δηαιχµαηνο, ζα δίλνληαη απφ 

ηελ Δπνπηεία θαη ηνπο Ρνµεάξρεο ∆αθνθηνλίαο. Πην ςεθαζηηθφ δηάιπµα ζα πξνζηίζεηαη ειθπζηηθή 
νπζία ζχµθσλα µε ηηο ηερληθέο ηεο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ ζθεπάζµαηνο. 
Θαηά ηελ παξαζθεπή ηνπ ςεθαζηηθνχ δηαιχµαηνο πξψηα πξνζηίζεηαη ην εληνµνθηφλν θαη µεηά ε 

ειθπζηηθή νπζία, ππφ ζπλερή αλάδεπζε. Ζ παξαζθεπή ηνπ ςεθαζηηθνχ δηαιχµαηνο γίλεηαη πάληα 

παξνπζία ηνπ ηνµεάξρε δαθνθηνλίαο. Πηελ πεξίπησζε πνπ δελ αθνινπζεζεί ε πξνηεηλφµελε απφ ηελ 
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πεξεζία δνζνινγία ή ε παξαζθεπή ηνπ ςεθαζηηθνχ δηαιχµαηνο δελ γίλεη παξνπζία ηνπ ηνµεάξρε, 

επηβάιιεηαη απφ ην ∆ηεπζπληή ∆αθνθηνλίαο πξφζηηµν πνπ αλαινγεί ζην ςεθαζηηθφ δηάιπµα πνπ δελ 

θαιχπηεη ηηο σο άλσ απαηηήζεηο. 
 
 
 
 
Β. Δθαξµνγή 
 

1. Θαηά ηνλ ςεθαζµφ ζα δηαζπείξνληαη 300 cm
3
 πεξίπνπ ςεθαζηηθνχ δηαιχµαηνο αλά ςεθαδφµελν 

δέληξν θαλνληθήο αλάπηπμεο ή φζα πξνβιέπεη ε έγθξηζε ηνπ ρξεζηµνπνηνχµελνπ ζθεπάζµαηνο. 

Θα ςεθάδνληαη φια ηα δέληξα ζε ειαηψλεο µε αξαηή ππθλφηεηα δέληξσλ (ιηγφηεξα απφ 10 

δέληξα ζην ζηξέµµα), αλά δεχηεξν δέληξν ζηνπο µέηξηαο ππθλφηεηαο ειαηψλεο (10-18 

ειαηφδεληξα αλά ζηξέµµα) θαη αλά ηξίην δέληξν ζηνπο ππθλνχο ειαηψλεο (πεξηζζφηεξα απφ 18 

δέληξα αλά ζηξέµµα).  

2. Ρν ςεθαζηηθφ µεράλεµα ζα πξέπεη λα έρεη ραµειή πίεζε (ιηγφηεξε απφ 10 atm), ψζηε ην 

ςεθαζηηθφ πγξφ λα πέθηεη ζπγθεληξσµέλν µε ρνληξή ζηαγφλα (δ>1mm) γηα λα µπνξεί λα 

παξαµέλεη πεξηζζφηεξν ρξφλν λσπφ θαη πξνζειθπζηηθφ γηα βφζθεζε απφ ην δάθν θαη λα µελ 

μεξαίλεηαη γξήγνξα.  

3. Ρν µπεθ ζα πξέπεη λα θιείλεη θαηά ηε µεηάβαζε απφ δέληξν ζε δέληξν, γηα λα µελ ράλεηαη 
άζθνπα ςεθαζηηθφ δηάιπµα θαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.  

4. Ρν ςεθαζηηθφ δηάιπµα ζα πξέπεη λα θαηεπζχλεηαη ζηε βνξηλή πιεπξά ηνπ δέληξνπ θαη ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ θπιιψµαηνο πάλσ απφ ηηο δηαθιαδψζεηο ησλ µπξάηζσλ, ψζηε λα παξαµέλεη 

πεξηζζφηεξν ρξφλν ζε πγξή θαηάζηαζε.  

5. Ρν βπηίν πνπ ρξεζηµνπνηείηαη πξέπεη λα θέξεη νγθνµεηξηθέο ελδείμεηο θαη πξέπεη λα ζθξαγίδεη 

θαιά γηα λα απνθεχγνληαη νη δηαξξνέο. Κεηά ην ηέινο ησλ ςεθαζµψλ ην βπηίν πξέπεη λα 

πιέλεηαη µε ζφδα. Ρα πξντφληα ηνπ μεπιχµαηνο απαγνξεχεηαη λα ρχλνληαη ζην έδαθνο ή 

νπνπδήπνηε αιινχ, αιιά λα ςεθάδνληαη ζηα ειαηφδεληξα, ηα νπνία ζα έρνπλ αθεζεί αςέθαζηα 

γηα απηφ ην ιφγν.  

6. Ρν λεξφ πνπ ρξεζηµνπνηείηαη γηα ην ςεθαζηηθφ δηάιπµα πξέπεη λα είλαη θαζαξφ (ρσξίο άιαηα θαη 

άιια θαηάινηπα). Ξνηέ δελ πξνζηίζεληαη ηα εληνµνθηφλα θνληά ζε πεγέο, πνηάµηα, ξπάθηα θαη 

πεγάδηα, γηα λα πξνζηαηεπζεί ην λεξφ απφ πηζαλή ξχπαλζε.  

7. Θαηά ηε ιήςε λεξνχ γηα ην γέµηζµα ησλ βπηίσλ πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε µε επηζηξνθή 

δηαιχµαηνο απφ ην βπηίν πξνο ηελ πδξνιεςία. Ζ απφιεμε ηνπ ζσιήλα πνπ µεηαθέξεη ην λεξφ 

δελ πξέπεη λα εηζέξρεηαη µέζα ζην βπηίν (ή ηνλ ςεθαζηήξα) θαη ζε θαµηά πεξίπησζε λα µελ 

έξρεηαη ζε επαθή µε ην ςεθαζηηθφ δηάιπµα.  

8. Θαηά ηελ παξαζθεπή ηνπ ςεθαζηηθνχ δηαιχµαηνο πξέπεη λα γίλεηαη ηξηπιφ πιχζηµν ηνπ θελνχ 

ζπζθεπαζίαο ηνπ εληνµνθηφλνπ θαη ηα πξντφληα ηνπ μεπιχµαηνο λα αδεηάδνληαη µέζα ζην βπηίν, 

µε επζχλε ηνπ εξγνιάβνπ.  

9. Ρξηπιφ μέπιπµα ησλ ζπζθεπαζηψλ ησλ εληνµνθηφλσλ: ηα θελά ζπζθεπαζίαο πξέπεη λα 

θαζαξίδνληαη αµέζσο µεηά ην άδεηαζµα ηνπ πεξηερνµέλνπ ηνπο γηα λα µελ ζηεγλψζνπλ ηα 

ππνιείµµαηα θαη θαζίζηαηαη δχζθνινο έσο αδχλαηνο ν θαζαξηζµφο ηνπο. Ρν θελφ ζπζθεπαζίαο 

πξέπεη λα αθεζεί µηζφ ιεπηφ λα ζηξαγγίμεη ζην βπηίν, έηζη ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζεί ην 

ππφιεηµµα. Νη εξγαζίεο πνπ γίλνληαη είλαη: α) θνξψληαο ηα απαξαίηεηα µέηξα πξνζηαζίαο 

(γάληηα, µάζθα θιπ) γεµίδεηε µε λεξφ ην θελφ ζπζθεπαζίαο απφ 10% έσο 20% ηνπ φγθνπ 

ζπζθεπαζίαο, β) ηνπνζεηείηε ην θαπάθη ηεο ζπζθεπαζίαο θαη ζθίγγεηε γηα λα µελ ππάξμνπλ 

δηαξξνέο, γ) αλαθηλείηε πξνο φιεο ηηο πιεπξέο γηα λα μεπιπζεί ην θελφ ζπζθεπαζίαο, δ) ηα λεξά 

ηνπ μεπιχµαηνο ηα ξίρλνπµε ζην ςεθαζηηθφ δηάιπµα, ε) επαλαιαµβάλνπµε ηελ ίδηα δηαδηθαζίαβ 

άιιεο δχν ηνπιάρηζηνλ θνξέο, µέρξη ηα λεξά μεπιχµαηνο λα είλαη θαζαξά. 

10. Ρν ςεθαζηηθφ δηάιπµα ζα παξαζθεπάδεηαη θαη ζα ρξεζηµνπνηείηαη ηελ ίδηα εµέξα. Πηελ 

πεξίπησζε πνπ γηα νπνηαδήπνηε αηηία δηαπηζησζεί πνζφηεηα ςεθαζηηθνχ δηαιχµαηνο εληφο ηνπ 

βπηίνπ ζην ηέινο ηνπ εµεξήζηνπ ςεθαζµνχ, ζα επηβάιιεηαη πξφζηηµν ζηνλ εξγνιάβν πνπ ζα 

αληηζηνηρεί ζηελ αμία ησλ µε πξνζηαηεπφµελσλ ειαηνδέληξσλ ηεο ειαηνθνµηθήο πεξηνρήο, ν 
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αξηζµφο ησλ νπνίσλ ζα πξνθχπηεη απφ ηελ πνζφηεηα ηνπ ελαπνµείλαληνο ςεθαζηηθνχ 

δηαιχµαηνο, θαη ζηελ αμία ηνπ ελαπνµείλαληνο ςεθαζηηθνχ δηαιχµαηνο (εληνµνθηφλσλ 

ζθεπαζµάησλ). Δπίζεο ζα επηβάιιεηαη επηπιένλ πξφζηηµν ζηνλ Δξγνιάβν γηα ηηο επξχηεξεο 

επηπηψζεηο ηεο σο άλσ παξάβαζεο ζην ζπλνιηθφ έξγν ηνπ ςεθαζµνχ, ελψ νη ρεηξηζηέο ηνπ 

νηθείνπ ςεθαζηηθνχ ζπγθξνηήµαηνο ζα απνβάιινληαη απφ φιεο ηηο εξγαζίεο ηεο ∆αθνθηνλίαο. 

11. Πηελ πεξίπησζε αλσηέξα βίαο (π.ρ. απφηνµε µεηαβνιή ηνπ θαηξνχ, ζπάζηµν βπηίνπ, εξγαηηθφ 

αηχρεµα θ.α.) πνπ ρξεηαζηεί λα απνξξηθζεί ςεθαζηηθφ δηάιπµα, ζα πξέπεη λα αλνίγεηαη εηδηθφο 

ιάθθνο (µαθξηά απφ πεγάδηα, ξέµαηα θαη πεγέο) ζηνλ νπνίν µεηά ην ςεθαζηηθφ δηάιπµα, ζα 

πξέπεη λα πξνζηίζεηαη αζβέζηεο θαη ρψµα. 

12. Πην βπηίν ηνπ γεσξγηθνχ ειθπζηήξα ζα πξέπεη λα ππάξρεη λεξφ γηα ιφγνπο ππξαζθάιεηαο. 

13. Γεληθφηεξα ν εξγνιάβνο ππνρξενχηαη λα ιαµβάλεη θάζε αλαγθαίν µέηξν, πνπ απαηηείηαη θαηά 

πεξίπησζε, ψζηε λα µελ ξππαίλνληαη µε ηα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα ηα ζεµεία πδξνιεςίαο 

θαη ην πεξηβάιινλ. Πε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ν εξγνιάβνο θέξεη ηελ επζχλε πνπ πξνβιέπεηαη 

απφ ηελ λνµνζεζία θαζψο θαη πέξαλ ησλ άιισλ θπξψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα 

δηαθήξπμε: α) δελ ζα αµεηθζεί γηα ην εθηειεζζέλ έξγν, β) ζα θαηαπίπηεη ζε βάξνο ηνπ ε 

θαηαηεζείζα εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο γ) ζα ηνπ επηβιεζνχλ νη αλάινγεο πνηληθέο θπξψζεηο. 

14. Ν ηνµεάξρεο ζε ζπλελλφεζε µε ηνλ εξγνιάβν ζα θαζνξίδνπλ ζεµείν, φπνπ ζην ηέινο ηνπ 

ςεθαζµνχ ηεο εµέξαο, ζα ζπγθεληξψλνληαη ηα ςεθαζηηθά ζπγθξνηήµαηα θαη ζα αλαθέξνπλ ηηο 

πεξηνρέο πνπ ςέθαζαλ. Ρελ θάζε µέξα ςεθαζµνχ ζα πξέπεη λα ςεθάδνληαη γεηηνληθέο πεξηνρέο. 

Ρν θάζε ςεθαζηηθφ ζπγθξφηεµα ζα πξέπεη λα νξηνζεηεί ηελ πεξηνρή πνπ θαιχπηεη θαη λα ςεθάδεη 

ηηο ίδηεο πεξηνρέο ζε θάζε ςεθαζµφ. 

15. Πηνλ Ξίλαθα ΗΗ είλαη νξηζµέλνο ν ειάρηζηνο αξηζµφο ησλ ςεθαζηηθψλ ζπγθξνηεµάησλ αλά εµέξα 

θαη αλά Νµάδα. ∆ελ επηηξέπεηαη λα ππάξρνπλ απνθιίζεηο µεγαιχηεξεο ηνπ ± 30% ηνπ αξηζµνχ 

ησλ ςεθαζηηθψλ ζπγθξνηεµάησλ αλά εµέξα ςεθαζµνχ. 

16. Ν εξγνιάβνο επηβαξχλεηαη µε φιεο ηηο δαπάλεο θαιήο εθαξµνγήο θαη εμππεξέηεζεο ησλ 

ςεθαζµψλ, δειαδή µεηαθνξά ησλ εξγαηψλ, ησλ δαθνθηφλσλ πιηθψλ, ηνπ λεξνχ γηα ηελ 

παξαζθεπή ηνπ ςεθαζηηθνχ δηαιχµαηνο. 

17. Ζ δηάξθεηα ησλ ςεθαζµψλ ζε θαµηά πεξίπησζε δελ ζα ππεξβαίλεη ηηο νθηψ (8) ζπλερφµελεο 

εµέξεο. Αδηθαηνιφγεηε ππέξβαζε µηαο εµέξαο επηθέξεη πξφζηηµν ηξηαθνζίσλ επξψ (300 €). 

18.  Ζ απφδνζε ελφο ςεθαζηηθνχ ζπγθξνηήµαηνο (βπηίν, νδεγφο θαη απινθφξνο) δελ ζα ππεξβαίλεη 

ηα 1000 ιίηξα ςεθαζηηθνχ δηαιχµαηνο αλά εµέξα (ςεθαζµφο 3000 ειαηνδέληξσλ πεξίπνπ) θαη 

ζε νξηζκέλεο δχζθνιέο πεξηνρέο ηα 500 ιίηξα/εκέξα (ςεθαζκφο 1.500 δέληξσλ πεξίπνπ). Απηφ 

ζα πξνθχςεη απφ ηε ζπλεξγαζία ηνπ εξγνιάβνπ θαη ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο Νηθνλνκίαο θαη ζα 

πξέπεη λα είλαη γλσζηφ ζηελ πεξεζία γηα ηνπο ειέγρνπο. Όηαλ πξφθεηηαη γηα ςεθαζηήξεο 

πιάηεο ε εθαξµνγή ςεθαζηηθνχ πγξνχ αλά ςεθαζηή δελ ζα ππεξβαίλεη ηα 150 ιίηξα/εµέξα 

(ςεθαζµφο πξνζηαζίαο 500 ειαηνδέληξσλ). Ν ειάρηζηνο ρξφλνο ξίςεο ηνπ ςεθαζηηθνχ 

δηαιχµαηνο 500 ιίηξσλ, ζα είλαη 2 ψξεο. 

20. Τεθαζµνί δελ γίλνληαη ηηο απνγεπµαηηλέο ψξεο ιφγσ ζπλζεθψλ, πςειψλ ζεξµνθξαζηψλ, 

πεξηνξηζµέλεο δπλαηφηεηαο ειέγρσλ θαη ιφγσ µεησµέλεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ δάθνπ δχν ψξεο 

πεξίπνπ πξηλ ηε δχζε ηνπ ειίνπ. 

21. Ν εξγνιάβνο ή εθπξφζσπφο ηνπ, ππνρξενχηαη θαηά ηηο εµέξεο ηνπ ςεθαζµνχ λα παξεπξίζθεηαη 

ζηελ πεξηνρή ςεθαζµνχ. 

22. Ν ππεχζπλνο ηνµεάξρεο δαθνθηνλίαο ζα παξαθνινπζεί θαη ζα ειέγρεη ηελ ηερληθή εθαξµνγή 

ησλ ςεθαζµψλ, ζα θαζνξίδεη ηελ ψξα έλαξμεο, ιήμεο, δηαθνπήο ησλ ςεθαζµψλ θαη ησλ ινηπψλ 

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ νξίδνληαη ζηελ παξνχζα. 
 
 
 
 
 
 
 

20PROC006844241 2020-06-10



ΗΗΗ. ΠΛΘΖΘΔΠ ΤΔΘΑΠΚΩΛ 
 

Ν ςεθαζµφο ζα αξρίδεη ζην ιπθαπγέο θαη ζα ζηαµαηά φηαλ ε ζεξµνθξαζία ππεξβαίλεη ηνπο 

28
ν
C. 

 
∆ελ ζα γίλνληαη ςεθαζµνί φηαλ πξφθεηηαη λα βξέμεη ή φηαλ θπζάεη άλεµνο πάλσ απφ πέληε (5) 

µπνθφξ. 
 

Γηα ηελ εθαξµνγή ησλ παξαπάλσ ηελ επζχλε ζα θέξνπλ νη επφπηεο θαη νη ηνµεάξρεο 

δαθνθηνλίαο, νη νπνίνη ζα πξέπεη θαζεµεξηλά θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ςεθαζµψλ λα παξαθνινπζνχλ ηα 

δειηία θαηξνχ. 
 
 
IV. ΠΓΘΟΝΡΖΠΖ ΠΛΔΟΓΔΗΩΛ 
 

Ρα ζπλεξγεία ζπγθξνηνχληαη µε επζχλε θαη µέξηµλα ηνπ εξγνιάβνπ φπσο απηά αλαθέξνληαη 
ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 
 

Ζ ζπγθξφηεζε ησλ ςεθαζηηθψλ ζπλεξγεηψλ ζα είλαη ζχµθσλε µε ηνλ Ξίλαθα Η θαη ηνλ Ξίλαθα  
 
ΗΗ ηεο παξνχζαο θαη είλαη ηα ειάρηζηα πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη ν εξγνιάβνο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 
πξνγξάµµαηνο δαθνθηνλίαο.  
 

Πηελ πεξίπησζε βιαβψλ ησλ γεσξγηθψλ ειθπζηήξσλ ή ησλ βπηίσλ ή αζέηεζεο ζπµθσληψλ µε 

ην πξνζσπηθφ ή άιισλ πξνβιεµάησλ, ν εξγνιάβνο νθείιεη έγθαηξα λα ελεµεξψλεη ηελ πεξεζία έηζη 

ψζηε λα επηηξέςεη ε πεξεζία λα γίλνπλ νη αλάινγεο ηξνπνπνηήζεηο ή ζπµπιεξψζεηο, ππνβάιινληαο 

ηε ζρεηηθή ηεθµεξίσζε. 
 

Δπίζεο ζηελ πεξίπησζε πνπ πξνθχπηεη αλάγθε ελίζρπζεο ησλ ςεθαζηηθψλ ζπγθξνηεµάησλ 

(γεσξγηθφο ειθπζηήξαο, βπηίν, πξνζσπηθφ) ιφγσ ησλ ηδηνµνξθηψλ πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ ζηε 

δηαθχµαλζε ηνπ πιεζπζµνχ ηνπ δάθνπ ή ησλ µεηεσξνινγηθψλ ζπλζεθψλ (επηθείµελνο θαχζσλαο, 

βξνρή θ.ι.π.) ν εξγνιάβνο νθείιεη λα ζπλεξγάδεηαη µε ηελ πεξεζία γηα ηελ έγθαηξε αληηµεηψπηζή 

ηνπο. 
 
 
V. ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ ΤΔΘΑΠΡΩΛ 
 

Κε επζχλε θαη δαπάλε ηνπ εξγνιάβνπ, γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνµέλσλ ζηα ςεθαζηηθά 

ζπγθξνηήµαηα (νδεγφο, ςεθαζηήο), ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη απζηεξά νη θαλφλεο νξζήο εθαξµνγήο 

θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ, δειαδή: 

1. Λα µελ ππάξρνπλ δηαξξνέο ςεθαζηηθνχ δηαιχµαηνο απφ ηα βπηία ή ηνπο ςεθαζηήξεο.  
2. Ν ςεθαζηήο λα ρξεζηµνπνηεί αδηάβξνρα πιαζηηθά γάληηα, λα θνξάεη νιφζσµε αδηάβξνρε 

θφξµα θαη θαπέιν, θαηάιιειε µάζθα γηα ηελ απνθπγή εηζπλνψλ, γπαιηά γηα ηελ πξνζηαζία 

ησλ µαηηψλ θαη ειαζηηθέο µπφηεο. Ρν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνλ νδεγφ ηνπ ςεθαζηηθνχ 

ζπγθξνηήµαηνο.  

3. Ρα γάληηα µεηά απφ θάζε εθαξµνγή πξέπεη λα πιέλνληαη µε ζαπνχλη πξηλ βγνπλ απφ ηα ρέξηα 
θαζψο θαη ε θφξµα µεηά ηε ρξεζηµνπνίεζή ηεο.  
Ρα παξαπάλσ µέζα ηα πξνµεζεχεη ν εξγνιάβνο ζην πξνζσπηθφ ηνπ.  

 
Πηελ πεξίπησζε πνπ δελ ιαµβάλνληαη ηα παξαπάλσ µέηξα αηνµηθήο πξνζηαζίαο, ν ηνµεάξρεο 
δαθνθηνλίαο δελ επηηξέπεη ηελ παξαζθεπή ηνπ ςεθαζηηθνχ δηαιχµαηνο, ζπληάζζεη ζρεηηθή έθζεζε, θαη 
γηα ηνπο θαηφρνπο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ γλψζεσλ νξζνινγηθήο ρξήζεο γεσξγηθψλ θαξµάθσλ, 
πξνβιέπνληαη θπξψζεηο απφ ηελ ηζρχνπζα λνµνζεζία. Πηνλ εξγνιάβν ζα αλαινγνχλ νη θπξψζεηο 
θαζπζηέξεζεο ηνπ ςεθαζµνχ. 
 
Ν εξγνιάβνο µπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη πξνζσπηθφ πνπ δελ ιαµβάλεη ηα παξαπάλσ απαξαίηεηα µέζα 
αηνµηθήο πξνζηαζίαο.  
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Ν εξγνιάβνο επζχλεηαη γηα θάζε µνξθήο αηχρεµα ηνπ πξνζσπηθνχ θαζψο θαη δεµηψλ θαηά ηε 
δηάξθεηα ησλ ςεθαζµψλ.  
 
Ν εξγνιάβνο έρεη ππνρξέσζε λα δηαθφςεη ηνλ ςεθαζµφ φηαλ ππάξμεη βιάβε/δεµηά ησλ ςεθαζηήξσλ-

µπεθ-βπηίσλ, φπνπ ιφγσ ηεο βιάβεο ππάξρνπλ δηαξξνέο θαη ην ςεθαζηηθφ δηάιπµα µπνξεί λα έξζεη ζε 

επαθή µε ηα ξνχρα ή ην δέξµα ησλ εξγαδνµέλσλ.  
 
Πην ηξαθηέξ πξέπεη λα ππάξρεη δνρείν λεξνχ, πέξα απφ ηελ ππξνπξνζηαζία θαη γηα ην πιχζηµν ησλ 

εξγαηψλ θαηά ηελ παξαζθεπή ηνπ ςεθαζηηθνχ δηαιχµαηνο. Θαηά ηελ παξαζθεπή ηνπ ςεθαζηηθνχ 

δηαιχµαηνο, νη παξαζθεπαζηέο πξέπεη λα θνξάλε γάληηα, µάζθα, θφξµα θαη θαπέιν, µπφηεο θαη λα 

µελ εηζπλένπλ πάλσ απφ ην βπηίν. 

 

VI. ΔΙΔΓΣΝΗ ΤΔΘΑΠΚΩΛ 
 

Νη εξγαζίεο ηεο δαθνθηνλίαο ζα ειέγρνληαη απφ ηνλ ∆ηεπζπληή ∆αθνθηνλίαο, ηνπο Δπφπηεο θαη 

ηνπο Ρνµεάξρεο ηεο ∆αθνθηνλίαο. Θαζεµεξηλά θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ςεθαζµψλ ν εξγνιάβνο ζα 

ζπµπιεξψλεη έλα εµεξήζην δειηίν εξγαζίαο πνπ ζα ηνπ ρνξεγήζεη ε ππεξεζία, ζην νπνίν ζα 

αλαγξάθνληαη ηα ςεθαζηηθά ζπγθξνηήµαηα, νη εξγάηεο, ε πνζφηεηα ηνπ ςεθαζηηθνχ δηαιχµαηνο πνπ 

θαηαλαιψζεθε, ν αξηζµφο ησλ πξνζηαηεπζέλησλ δέληξσλ, ην εληνµνθηφλν πνπ ρξεζηµνπνηήζεθε, ε 

πξσηεΐλε θ.α. 
 

Ρα εµεξήζηα δειηία ζα ζπλππνγξάθνληαη απφ ηνλ εξγνιάβν θαη ηνλ ηνµεάξρε δαθνθηνλίαο θαη 
ζα ππνβάιινληαη ζηελ ππεξεζία µεηά ην ηέινο ηνπ ςεθαζµνχ. 
 
VII. ΑΚΝΗΒΖ ΔΟΓΑΠΗΩΛ 
 

Ζ αµνηβή ησλ εξγαηψλ είλαη απνθιεηζηηθή ππνρξέσζε ηνπ εξγνιάβνπ θαη ν εξγνιάβνο 

ππνρξενχηαη λα ηεξεί θαη λα εθαξµφδεη απαξέγθιηηα ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνµνζεζίαο, 

ζε φηη αθνξά ηελ αµνηβή, ηελ αζθάιηζή ηνπο θηι. 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗ - ΞΗΛΑΘΔΠ 
 

ΞΗΛΑΘΑΠ Η 
 

(1) (2)  
 

 

Η∆ΗΝΘΡΖΡΖΠ ΔΙΘΠΡΖΟΑ: 

ΑΟΗΘΚΝΠ ΡΑΡΝΡΖΡΑΠ:  
 

ΑΟΗΘ. Α∆ΔΗΑΠ ΘΘΙΝΦΝΟΗΑΠ ΔΙΘΠΡΖΟΑ:  
 

ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΠΖ   ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ   –   ΑΟΗΘ.   ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΝ   ΠΖΚΑΡΝΠ  
ΘΑΡΑΙΙΖΙΝΡΖΡΑΠ (STIKERS): ΣΣΣ  0000 

α/α ΝΚΑ∆Α 
ΝΛΝΚΑΡΔΞΩΛΚΝ Ν∆ΖΓΝ: 

ΑΟΗΘ. Α∆ΔΗΑΠ Ν∆ΖΓΖΠΖΠ Ν∆ΖΓΝ: 

ΝΛΝΚΑΡΔΞΩΛΚΝ ΤΔΘΑΠΡΖ: 
 

ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΡΗΘΝ ΓΛΩΠΔΩΛ ΝΟΘΝΙΝΓΗΘΖΠ ΣΟΖΠΖΠ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΦΑΟΚΑΘΩΛ – 
ΝΛΝΚΑΡΔΞΩΛΚΝ ΘΑΡΝΣΝ: 

 

 

 ΞΑΟΑ∆ΔΗΓΚΑ 
 

  
 

 1) Γηαηξάο Ζιίαο 
 

 ΑΒ 444444 
 

 ΑΚ 55555 
 

 STIKER: ΕΑΘ  0001 
 

 Νδεγφο: Γηαηξάο Ζιίαο  
 

 555555/6-6-2004 
 

 Τεθαζηήο: Θνιπνδίλνο Κηραήι 
 

1
Ζ
 ΝΚΑ∆Α 

Θάηνρνο Ξηζηνπνηεηηθνχ Γ.Ν.Σ.Γ.Φ.: Γηαηξάο Ζιίαο 
 

 
 

 2) Γηαηξάο Αζαλάζηνο 
 

 ΑΒ. 555555 
 

 ΑΚ 44444 
 

 STIKER: ΕΑΘ  0002 
 

 Νδεγφο: Γηαηξάο Σξήζηνο 
 

 544444/6-12-2004 
 

 Τεθαζηήο: Θνιπνδίλνο Ληθφιανο 
 

 Θάηνρνο Ξηζηνπνηεηηθνχ Γ.Ν.Σ.Γ.Φ.: Θνιπνδίλνο Ληθφιανο 
 

  
 

 Θάζε ςεθαζηηθφ ζπγθξφηεµα απνηειείηαη απφ ην γεσξγηθφ ειθπζηήξα µε ηνλ νδεγφ ηνπ θαη 
ηνλ ςεθαζηή πνπ ρεηξίδεηαη ην µπεθ (απιφ) 

 ν εμνπιηζµφο εθαξµνγήο γεσξγηθψλ θαξµάθσλ θέξεη ην απηνθφιιεην ζήµα θαηαιιειφηεηαο 
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(sticker) 
 ν νδεγφο ή ν ςεθαζηήο, ν έλαο εθ ησλ δχν, ηνπ θάζε ςεθαζηηθνχ ζπγθξνηήµαηνο, είλαη 

θάηνρνο πηζηνπνηεηηθνχ γλψζεσλ νξζνινγηθήο ρξήζεο γεσξγηθψλ θαξµάθσλ. 
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ΞΗΛΑΘΑΠ ΗΗ 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

ΣΕΧΝΙΚΑ 
ΣΟΙΧΕΙΑ 
υνεργεία 
ψεκαςμοφ 

ΟΜΑΔΑ 
ΣΟΠΙΚΕ / 

ΔΗΜΟΣΙΚΕ 
ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ 

Αριθμόσ 
προςτατευό-

μενων δζνδρων 

Ανϊτερη 
τιμή (€) 

υντελεςτήσ 
ψεκαςμϊν 

Προχπολογιςμόσ 
Ομάδασ χωρίσ ΦΠΑ 

(13%) 

Απαιτοφμενα 
ψεκαςτικά 

ςυγκροτήματα 
ανά ημζρα 

1Η 

Γερακάριο 
Κάτω 36837 

0,065 4 

9577,62 

12 

Καταςτάρι 58531 15218,06 

Πθγαδάκια 20030 5207,80 

Αγία Μαρίνα 27454 7138,04 

Άγιοσ 
Δθμιτριοσ 39720 10327,20 

Γαλάρο 22306 5799,56 

Εξωχϊρα 18385 4780,10 

Λαγωπόδο 33926 8820,76 

Ρομίρι 51591 13413,66 

Κυψζλθ 54074 14059,24 

φνολο 1ησ Ομάδασ 362854   94342,04 12 

 
2Η Αγαλάσ 64377 

0,065 4 

16738,02 

11 
 Λικακιά 99133 25774,58 

 Μουηάκιον 70766 18399,16 

 Παντοκράτωρ 79657 20710,82 

φνολο 2ησ Ομάδασ 313933   81622,58 11 

 

 φνολο προςτατευόµενων ελαιοδζνδρων 
υνολικόσ 

Προχπολογιςμόσ (€) 

υνολικά 
απαιτοφµενα 

ψεκαςτικά 
ςυγκροτήµατα  

ανά ηµζρα 

Γενικό φνολο 
676.787 

175964,62 
23 

 Φ.Π.Α. 13% 22875,40 

 φνολο 198840,02 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗΗ – ΔΔΔΠ (Ξξνζαξµνζµέλν από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή)  
 

 

 

 

 

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗV – πνδείγµαηα Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ 
 

ΞΝ∆ΔΗΓΚΑ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 
 
Νλνµαζία Ρξάπεδαο …………………………..  

Θαηάζηεµα ………………………….  

(∆/λζε νδφο -αξηζµφο TK fax ) Ζµεξνµελία έθδνζεο  ……………… 
  ΔΟΩ. ………………………………… 
ΞΟΝΠ:  
ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΗΝΛΗΥΛ ΛΖΠΥΛ 
ΓΔΛΗΘΖ ∆ΗΔΘΛΠΖ ΔΠΩΡΔΟΗΘΖΠ 
ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ  
∆ΗΔΘΛΠΖ ∆ΗΝΗΘΖΡΗΘΝ-ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΞΔ 
ΕΑΘΛΘΝ 
ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΩΛ  
ΓΗΝΗΘΖΡΖΟΗΝ - Ρ.Θ.:29100 ΕΑΘΛΘΝΠ 

 

ΔΓΓΖΡΗΘΖ  ΔΞΗΠΡΝΙΖ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΑΟ. …………  ΔΟΩ ……….. 
 
Έρνπµε ηελ ηηµή λα ζαο γλσξίζνπµε φηη εγγπφµαζηε µε ηελ παξνχζα επηζηνιή αλέθθιεηα θαη 
αλεπηθχιαθηα παξαηηνχµελνη ηνπ δηθαηψµαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο µέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 
επξψ ………………………… ππέξ ηνπ: 
 
(i) [ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ]: (νλνµαηεπψλπµν, παηξψλπµν) 

........................................................   , ΑΦΚ: ……………………................ (δηεχζπλζε) 

.......................………………………………….., ή     

(ii) [ζε πεξίπησζε λνµηθνχ πξνζψπνπ]: (πιήξε επσλπµία) ....................................... , ΑΦΚ: 

.........................................  (δηεχζπλζε) .......................………………………………….. ή  

(iii) [ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο:] ησλ θπζηθψλ / λνµηθψλ πξνζψπσλ  

α)  (πιήξε  επσλπµία)  ………………..........................,  ΑΦΚ:  ...................... (δηεχζπλζε) 
.......................…………………………………..     

β) (πιήξε επσλπµία)  ............................................   , ΑΦΚ:  ...................... (δηεχζπλζε) 
.......................…………………………………..     

γ) (πιήξε επσλπµία)  ..............................................   , ΑΦΚ:  ...................... (δηεχζπλζε) 
.......................…………………………………..     
 
(ζπµπιεξψλεηαη µε φια ηα µέιε ηεο έλσζεο / θνηλνπξαμίαο) αηνµηθά θαη γηα θάζε µία απφ απηέο θαη 
σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ µεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο µειψλ ηεο 
έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, 
 
γηα  ηε  ζπµµεηνρή  ηνπ/ηεο/ηνπο  ζχµθσλα  µε  ηελ  (αξηζµφ/εµεξνµελία) ..................... 
∆ηαθήξπμε/Ξξφζθιεζε/ Ξξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο 
.................................................... ηεο Ξεξηθέξεηαο ΗΝΛΗΥΛ ΛΖΠΥΛ-Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο  
ΕΑΘΛΘΝ (Αλαζέηνληνο θνξέα), γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχµβαζεο: 
“(ηίηινο ζχµβαζεο)”/ γηα ηελ/ηηο νµάδα/εο ………………………….. 
 
Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη µφλν ηηο απφ ηε ζπµµεηνρή ζηελ αλσηέξσ απνξξένπζεο 
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ππνρξεψζεηο ηνπ/ηεο (ππέξ νπ ε εγγχεζε) θαζ‟ φιν ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο. 
 
Ρν παξαπάλσ πνζφ ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή µεξηθά ρσξίο θαµία απφ 
µέξνπο µαο αληίξξεζε, αµθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηµν ή µε ηεο 
απαίηεζεο ζαο µέζα ζε ....................εµέξεο απφ ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 
 
Ζ παξνχζα ηζρχεη µέρξη θαη ηελ ………………………………………………….. 
 

 

( ΠΖΚΔΗΩΠΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΡΟΑΞΔΕΑ: Ν ρξφλνο ηζρχνο πξέπεη λα είλαη µεγαιχηεξνο ηξηάληα (30) εµέξεο 
ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, φπσο ζρεηηθά αλαθέξεηαη ζηε ∆\με). 
 
Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ 
πάγην ηέινο ραξηνζήµνπ. 
 
 
 
Απνδερφµαζηε λα παξαηείλνµε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο πεξεζίαο ζαο, 
ζην νπνίν επηζπλάπηεηαη ε ζπλαίλεζε ηνπ ππέξ νπ γηα ηελ παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο, ζχµθσλα 
µεην άξζξν 2.2.2 ηεο ∆ηαθήξπμεο/Ξξφζθιεζεο/Ξξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, µε 
ηελπξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεµά ζαο ζα µαο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εµεξνµελία ιήμεο ηεο. 
Βεβαηψλνπµε ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί, 
ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρνπµε 
ην δηθαίσµα λα εθδίδνπµε. 
 
(Δμνπζηνδνηεµέλε πνγξαθή)
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ΞΝ∆ΔΗΓΚΑ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ 
 
ΝΛΝΚΑΠΗΑ ΡΟΑΞΔΕΑΠ ΘΑΗ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ........................... 
∆/ΛΠΖ:....................,Ρ.Θ............. 
ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΔΘ∆ΝΠΖΠ ................................................ 
ΑΟΗΘΚΝΠ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΘΑΗ ΞΝΠΝ (ΠΔ ΔΟΩ) ........................  
ΑΟΗΘΚΝΠ ∆ΗΑΘΖΟΜΖΠ: 

 
ΞΟΝΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΗΝΛΗΥΛ 
ΛΖΠΥΛ  
ΓΔΛΗΘΖ ∆/ΛΠΖ ΔΠΩΡΔΟΗΘΖΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ 
∆/ΛΠΖ ∆ΗΝΗΘΖΡΗΘΝ-ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΞΔ 
ΕΑΘΛΘΝ ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΩΛ 
ΓΗΝΗΘΖΡΖΟΗΝ, Ρ.Θ.: 29100 ΕΑΘΛΘΝΠ 

 

ΔΓΓΖΡΗΘΖ  ΔΞΗΠΡΝΙΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΑΟ. …………  ΔΟΩ ……….. 
 
Έρνπµε ηελ ηηµή λα ζαο γλσξίζνπµε φηη εγγπφµαζηε µε ηελ παξνχζα επηζηνιή αλέθθιεηα θαη 
αλεπηθχιαθηα παξαηηνχµελνη ηνπ δηθαηψµαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο µέρξη ηνπ πνζνχ ησλ  
επξψ...................................................................................   ππέξ ηνπ:  

(i) [ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ]: (νλνµαηεπψλπµν , παηξψλπµν) .............................. , 
ΑΦΚ: ................ (δηεχζπλζε) ................................................................   , ή  

(ii) [ζε πεξίπησζε λνµηθνχ πξνζψπνπ]: (πιήξε επσλπµία) ........................  , ΑΦΚ: ......................  

(δηεχζπλζε) ................................................................  ή    

(iii) [ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο:] ησλ θπζηθψλ  / λνµηθψλ πξνζψπσλ α) (πιήξε 
επσλπµία) 
........................ , ΑΦΚ: ...................... (δηεχζπλζε) ................... β) (πιήξε επσλπµία) 
........................ , ΑΦΚ: ..................... (δηεχζπλζε) ..................  (ζπµπιεξψλεηαη µε φια ηα µέιε  
ηεο έλσζεο / θνηλνπξαμίαο) αηνµηθά θαη γηα θάζε µία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο 
νιφθιεξν ππφρξεσλ µεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο µειψλ ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, 
 
γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχµβαζεο “ (ηίηινο ζχµβαζεο)”, ζχµθσλα µε ηελ 
αξηζµφ/εµεξνµελία) ........................ ∆ηαθήξπμε ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ-Ξεξηθεξεηαθήο  
Δλφηεηαο Εαθχλζνπ. 
 
Ρν παξαπάλσ πνζφ ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή µεξηθά ρσξίο θαµία απφ 
µέξνπο µαο αληίξξεζε, αµθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηµν ή µε ηεο 
απαίηεζεο ζαο µέζα ζε 5 εµέξεο απφ ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. Ζ παξνχζα ηζρχεη µέρξη 
θαη ηελ ............... ή µέρξηο φηνπ απηή µαο επηζηξαθεί ή µέρξηο φηνπ ιάβνπµε έγγξαθε δήισζή 
ζαο φηη µπνξνχµε λα ζεσξήζνπµε ηελ Ρξάπεδα µαο απαιιαγµέλε απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε 
εγγπνδνζίαο µαο. 
 
Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ 
πάγην ηέινο ραξηνζήµνπ. 
 
Βεβαηψλνπµε ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί, 
ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρνπµε 
ην δηθαίσµα λα εθδίδνπµε. 
 
 
 

 

(Δμνπζηνδνηεµέλε πνγξαθή) 

20PROC006844241 2020-06-10



ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ V – Πρέδην Πύµβαζεο 
 
 

 Εάθπλζνο ___/___/2020 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ∆ΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αξ. πξση.: 
ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ∆ΡΗΘΖΠ ΔΙΙΑ∆ΑΠ  

ΓΔΛ. ∆/ΛΠΖ ΔΠΩΡ. ΙΔΗΡ/ΓΗΑΠ  

∆ΗΔΘΛΠΖ ∆ΗΝΗΘΖΡΗΘΝ-  

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΞΔ ΕΑΘΛΘΝ  

ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΩΛ  
 

ΠΣΔ∆ΗΝ ΠΚΒΑΠΖΠ 

 

………………………………………………………. επξψ (……….. €) γηα ηελ αλάζεζε απφ εδάθνπο 

δνισµαηηθψλ ςεθαζµψλ ειαηνδέληξσλ ζηελ/ζηηο νµάδα/εο ηεο Ξ.Δ. Εαθχλζνπ ζηα πιαίζηα 

πινπνίεζεο ηνπ Ξξνγξάµµαηνο Ππιινγηθήο Θαηαπνιέµεζεο ηνπ δάθνπ ηεο ειηάο ζηελ Ξ.Δ 

Εαθχλζνπ γηα ην έηνο 2020. 
 
 
 
Πηελ Θέξθπξα  ζήµεξα ηελ ….. ηνπ µελφο ………………….. ηνπ έηνπο 2020, εµέξα ……………… ζηα 
γξαθεία ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνληψλ Λήζσλ, Πακάξα 13, Ρ.Θ: 49100, νη ππνγξαθφµελνη: 
 
1.Οφδε Θξάηζα-Ρζαγθαξνπνχινπ, Ξεξηθεξεηάξρεο Ηνλίσλ Λήζσλ, ν νπνίνο ελεξγεί µε ηελ ηδηφηεηά 

ηνπ απηή, σο εθπξφζσπνο ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ µε έδξα ηελ Θέξθπξα-Πακάξα 13 (ΑΦΚ: 

997913715: ∆.Ν.. Θεξθχξαο)  έρνληαο ππφςε ηελ αξηζ. ………/2020 Ξξάμε ηνπ Διεγθηηθνχ 

Ππλεδξίνπ µε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε ππνγξαθή ηεο παξνχζαο ζχµβαζεο θαη ηελ αξηζµ. 

………./2020 απφθαζε ηεο Νηθνλνµηθήο Δπηηξνπήο ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ, µε ηελ νπνία 

θαηαθπξψλεηαη ην απνηειέζµαηα ηνπ αξηζµ. …………/__.__.2020 ειεθηξνληθνχ αλνηθηνχ δηεζλή 

µεηνδνηηθνχ δηαγσληζµνχ γηα ηελ αλάζεζε πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ: «Αλάδεημε εξγνιάβσλ γηα ηνλ 

απφ εδάθνπο δνισµαηηθφ ςεθαζµφ ειαηνδέληξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Ξξνγξάµµαηνο Ππιινγηθήο 

Θαηαπνιέµεζεο ηνπ ∆άθνπ ηεο Διηάο ζηελ Ξεξηθέξεηα ∆πηηθήο Διιάδαο-Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα 

Εαθχλζνπ γηα ην έηνο 2020». 

2.…………………………..,   θάηνηθνο   ………………..   σο   λφµηµνο   εθπξφζσπνο   η….  
…………………………. µε έδξα η…. ……………………., ΑΦΚ …………….. ∆.Ν. ………………….., 
ζπλνµνινγνχλ θαη απνδέρνληαη ηα θάησζη:  
 
 

ΑΟΘΟΝ 1 
 
1. Ν πξψηνο ησλ ζπµβαιινµέλσλ µε ηελ παξαπάλσ ηδηφηεηα ηνπ αλαζέηεη ζηνλ δεχηεξν θαη απηφο 

αλαιαµβάλεη ηελ εθηέιεζε γεληθψλ θαη ηνπηθψλ δνισµαηηθψλ ςεθαζµψλ, µε ςεθαζηηθά ζπλεξγεία 

εδάθνπο ή ςεθαζηηθά ζπγθξνηήµαηα, ζχµθσλα µε ηνπο φξνπο ηεο αξηζ. ………./__.__.2020 

δηαθήξπμεο γηα έσο …….. ςεθαζµνχο. Ν αξηζµφο ησλ ςεθαζµψλ µπνξεί λα µεηαβιεζεί φηαλ 

επηζηεµνληθά δεδνµέλα πνπ ζρεηίδνληαη µε ηηο θιηµαηνινγηθέο ζπλζήθεο θαη ην χςνο ηνπ 

δαθνπιεζπζµνχ ην απαηηήζνπλ.  
 
2. Ζ αµνηβή νξίδεηαη αλά πξνζηαηεπφµελν ειαηφδεληξν, ρσξίο ην Φ.Ξ.Α., αλά Νµάδα, θαη ν αξηζµφο 
ησλ πξνζηαηεπφµελσλ ειαηνδέληξσλ, νξίδεηαη σο θαησηέξσ:  
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Α/Α ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΜΕΝΑ 
ΕΛΑΙΟ∆ΕΝΣΡΑ/ 
ΟΜΑ∆Α 

TIMH ΑΝΑ ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΜΕΝΟ 
ΕΛΑΙΟ∆ΕΝΣΡΟ/ ΟΜΑΔΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΜΑ∆Α 

    

    

                                      
ΑΟΘΟΝ 2 

ΡΟΝΞΝΠ ΞΙΖΟΩΚΖΠ – ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ 
Ζ πιεξσµή ησλ ςεθαζµψλ ζα γίλεηαη ηµεµαηηθά θαη ζα εμνθιείηαη ην 100% ηεο αμίαο ηνπ 

ηηµνινγίνπ ην νπνίν ζα πξνζθνµίδεηαη ζηε ∆/λζε Αγξνηηθήο Νηθνλνµίαο θαη Θηεληαηξηθήο ΞΔ 

Εαθχλζνπ θαζψο θαη θάζε άιιν δηθαηνινγεηηθφ, πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ 

δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσµή.  

Ζ πιεξσµή ηεο αµνηβήο ηνπ εξγνιάβνπ ζα γίλεη µεηά ην πέξαο ηνπ θάζε ςεθαζµνχ θαη ηε 

ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ θαιήο εθηέιεζεο ςεθαζµνχ φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα 

θαη ζα θαηαβάιιεηαη µεηά ηελ έθδνζε ρξεµαηηθνχ εληάιµαηνο πιεξσµήο ζην φλνµά ηνπ απφ ηε 

∆/λζε Νηθνλνµηθνχ-∆εµνζηνλνµηθνχ Διέγρνπ Ξ∆Δ θαη ζε βάξνο ησλ ζρεηηθψλ πηζηψζεσλ 

δαθνθηνλίαο αµέζσο µεηά ηελ πξνζθφµηζε ησλ πξνβιεπφµελσλ εγγξάθσλ θαη ινηπψλ 

δηθαηνινγεηηθψλ.  

Θαηά ηελ εμφθιεζε ησλ Ρηµνινγίσλ Ξαξνρήο πεξεζηψλ ζα γίλνληαη νη εμήο θξαηήζεηο:  
 

α) Θξάηεζε 0,06% ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο ∆εµνζίσλ Ππµβάζεσλ 

(Δ.Α.Α.∆Ζ.Π.). Ζ αλσηέξσ θξάηεζε ππφθεηηαη ζε ηέινο ραξηνζήµνπ 3% θαη 20% εηζθνξά 

ππέξ ΝΓΑ ραξηνζήµνπ. 
 

β) Θξάηεζε 0,06 % ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ (ΑΔΞΞ). 
 

Ζ αλσηέξσ θξάηεζε ππφθεηηαη ζε ηέινο ραξηνζήµνπ 3% θαη 20% εηζθνξά ππέξ ΝΓΑ 
ραξηνζήµνπ. 

 
γ) Φφξνο εηζνδήµαηνο πνζνζηφ 8% ζχµθσλα µε ην άξζξν 64 ηνπ Λ. 4172/2013. 

 
Γηα ηελ παξαθξάηεζε ηνπ θφξνπ εηζνδήµαηνο ε πεξεζία ζα ρνξεγήζεη ζηνλ εξγνιάβν 

ζρεηηθή βεβαίσζε. 
 

ΑΟΘΟΝ 3  

ΣΟΝΛΝΠ ΗΠΣΝΠ ΠΚΒΑΠΖΠ - ∆ΗΑΟΘΔΗΑ ΔΟΓΝ 

Ζ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ εθαξµνγήο ησλ απφ εδάθνπο δνισµαηηθψλ ςεθαζµψλ ζηα πιαίζηα 

ηνπ πξνγξάµµαηνο ζπιινγηθήο θαηαπνιέµεζεο ηνπ δάθνπ ηεο ειηάο γηα ην έηνο 2020 είλαη απφ 

15.06.2020 έσο 15.11.2020. Πε θάζε πεξίπησζε ε παξνχζα ζχµβαζε ηζρχεη απφ ηελ εµεξνµελία 

ππνγξαθήο ηεο έσο ηε ιήμε ηνπ πξνγξάµµαηνο, ήηνη ζηηο 15.11.2020. 
 
 

ΑΟΘΟΝ 4 
 

ΠΓΘΟΝΡΖΠΖ ΠΛΔΟΓΔΗΩΛ – ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝ∆ΗΑΓΟΑΦΔΠ 
 

Ρα ζπλεξγεία ςεθαζµνχ ζπγθξνηνχληαη µε επζχλε θαη µέξηµλα ηνπ εξγνιάβνπ αλά νµάδα 

ζχµθσλα µε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο. Θάζε ζπλεξγείν απνηειείηαη απφ 

ςεθαζηηθά ζπγθξνηήµαηα, ζχµθσλα µε ηνλ Ξίλαθα ΗΗ ηνπ Ξαξαξηήµαηνο ΗΗ. 

Θάζε ςεθαζηηθφ ζπγθξφηεµα απνηειείηαη απφ γεσξγηθφ ειθπζηήξα µε βπηίν ρσξεηηθφηεηαο 500 

ιίηξσλ, ηνλ νδεγφ θαη ηνλ ςεθαζηή ν νπνίνο ζα ρεηξίδεηαη ην µπεθ (απιφ). Γηα ηα ειαηφδεληξα πνπ 

δελ έρεη πξφζβαζε ην ςεθαζηηθφ µεράλεµα, ην ζπλεξγείν ζα δηαζέηεη επηπιένλ έλα ή 

πεξηζζφηεξνπο ςεθαζηέο µε επηλψηηεο ςεθαζηήξεο. 
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Ζ δηάξθεηα ηνπ ςεθαζµνχ δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο νθηψ (8) εµέξεο ςεθαζµνχ. 
 
ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝ∆ΗΑΓΟΑΦΔΠ 
 

Η. ΓΔΛΗΘΑ 
 

1. Ν εξγνιάβνο απαηηείηαη (επί πνηλή απφξξηςεο) λα έρεη εμαζθαιίζεη ηελ απαζρφιεζε 
ηερληθνχ ππεχζπλνπ (γεσπφλνπ ή ηερλνιφγνπ γεσπνλίαο) γηα ην δηάζηεκα ηζρχνο ηεο 
ζχκβαζεο, εθφζνλ ν εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα δελ είλαη ν ίδηνο γεσπφλνο ή 
ηερλνιφγνο γεσπνλίαο. Ν ηερληθφο ππεχζπλνο δειψλεηαη κε ππεχζπλε δήισζε θαη ζηε 
ζπλέρεηα (ζην ζηάδην θαηαθχξσζεο) κε πξνζθφκηζε ζρεηηθήο ζχκβαζεο ή ζηελ πεξίπησζε 
πνπ ν εθπξφζσπνο είλαη γεσπφλνο ή ηερλ. γεσπνλίαο κε πξνζθφκηζε ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ 
θαη ηεο άδεηαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο απφ ην ΓΔΥΡ.Δ.Δ. (γηα ΞΔ Γεσπφλσλ). Ν ηερληθφο 
ππεχζπλνο έρεη ηελ επζχλε ηεο ελεκέξσζεο, επεμήγεζεο, ειέγρνπ εθαξµνγήο ησλ 
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη φισλ ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο απφ ηνπο 
εξγαδνµέλνπο ησλ ςεθαζηηθψλ ζπλεξγείσλ (κέηξα αζθάιεηαο, νξζή ρξήζε ησλ 
θπηνπξνζηαηεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ, ζσζηή εθαξκνγή ηνπ ςεθαζηηθνχ δηαιχκκαηνο, 
δηαρείξηζε ησλ θελψλ ζπζθεπαζίαο ησλ πιηθψλ δαθνθηνλίαο θ.ι.π.) ελψ επίζεο είλαη ν 
αξκφδηνο γηα ηελ ζχληαμε φισλ ησλ εγγξάθσλ, αηηήζεσλ, εκεξήζησλ δειηίσλ εξγαζίαο, 
γξαπηψλ αλαθνηλψζεσλ γηα έλαξμε ςεθαζκψλ ζε Θνηλφηεηεο θ.ι.π.) πνπ πξνθχπηνπλ απφ 
ηηο γξαθεηνθξαηηθέο  ππνρξεψζεηο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ 
έξγνπ.  

2. Ν εξγνιάβνο ςεθαζµψλ ππνρξενχηαη λα πξνζηαηεχεη φια ηα ειαηφδεληξα πνπ ζα ηνπ 

θαηαθπξσζνχλ θαη ζα ππνγξάςεη ζχµβαζε, ςεθάδνληάο ηα φζεο θνξέο ρξεηαζηεί µε ηελ 

ίδηα ηηµή. 

3. Νη ςεθαζµνί ζα αξρίζνπλ µε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχµβαζεο θαη µέρξη ζηηο 15/11/2020. Ζ 

έθηαζε εθαξµνγήο θαη ε εµεξνµελία έλαξμεο ηνπ ςεθαζµνχ ζα θαζνξίδεηαη απφ ηε ∆/λζε 

Αγξνηηθήο Νηθνλνµίαο & Θηεληαηξηθήο (∆.Α.Ν.Θ.) ηεο Ξ.Δ. Εαθχλζνπ, µεηά απφ έγγξαθε 

εληνιή. 

4. Ν εξγνιάβνο ππνρξενχηαη λα αξρίζεη ηνλ ςεθαζµφ µέζα ζε 24 ψξεο απφ ηελ εηδνπνίεζε, 

εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ εληνιή ή αλ ππάξρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο, νη νπνίνη 

πξέπεη λα αλαθεξζνχλ εγγξάθσο εληφο 24 σξψλ απφ ηνλ εξγνιάβν ζηε ∆.Α.Ν.Θ.. Γηα 

αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε έλαξμεο µηαο εµέξαο, επηβάιιεηαη πξφζηηµν ηξηαθνζίσλ επξψ 

(300 €). 

5. Ν εξγνιάβνο ππνρξενχηαη λα ζπµµνξθψλεηαη πξφζπµα ζηηο ππνδείμεηο ησλ γεσπφλσλ ηεο 

δαθνθηνλίαο (∆ηεπζπληή - Δπφπηεο – Ρνµεάξρεο). Δάλ ε ζπλεξγαζία ηνπ εξγνιάβνπ µε ηελ 

πεξεζία θαη ηνπο γεσπφλνπο δαθνθηνλίαο δελ είλαη ζχµθσλε µε ηνπο φξνπο ηεο 

ζχµβαζεο, ζπληάζζεηαη έθζεζε ε νπνία απνηειεί ζηνηρείν απνθιεηζµνχ απφ επφµελνπο 

δηαγσληζµνχο δαθνθηνλίαο. 

6. Πε πεξίπησζε πνπ ν ςεθαζµφο δε γίλεηαη ζχµθσλα µε ηνπο φξνπο θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο 

∆/λζεο Αγξνηηθήο Νηθνλνµίαο & Θηεληαηξηθήο Ξ.Δ. Εαθχλζνπ, ν εξγνιάβνο πέξαλ ησλ 

θπξψζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο δε ζα αµείβεηαη γηα ην 

εθηειεζζέλ έξγν ηελ εµέξα απηή θαη ζα ηνπ θαηαινγίδεηαη ε αμία ησλ ρξεζηµνπνηεζέλησλ 

θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ, γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ ςεθαζηηθνχ πγξνχ. Δπηπιένλ ν 

ρξφλνο πνπ ράζεθε µέρξη ηελ εθαξµνγή ηνπ ζσζηνχ ςεθαζµνχ, ινγίδεηαη ζαλ πζηέξεζε 

έλαξμεο θαη επηβάιινληαη νη πξνβιεπφµελεο θπξψζεηο. 

7. Δθφζνλ ν εξγνιάβνο ηεξήζεη ηηο νδεγίεο ηεο ∆/λζεο Αγξνηηθήο Νηθνλνµίαο & Θηεληαηξηθήο 
γηα ηνπο ςεθαζµνχο, δελ θέξεη επζχλε γηα ηελ απνηειεζµαηηθφηεηά ηνπο. 

8. Ρν θάζε ςεθαζηηθφ ζπγθξφηεµα απνηειείηαη απφ ην γεσξγηθφ ειθπζηήξα, ην βπηίν, ηνλ 
νδεγφ θαη ηνλ ςεθαζηή. 

9. Ν νδεγφο θάζε ςεθαζηηθνχ ζπγθξνηήµαηνο λα είλαη θάηνρνο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ γλψζεσλ 

νξζνινγηθήο ρξήζεο γεσξγηθψλ θαξµάθσλ θαη ζε πεξίπησζε πνπ απηφο δελ ην δηαζέηεη λα 

είλαη θάηνρνο ν ςεθαζηήο (βάζεη ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ. 4036/2012 ΦΔΘ Α΄8). 

10. Ν εμνπιηζµφο εθαξµνγήο γεσξγηθψλ θαξµάθσλ πξέπεη λα θέξεη Ξηζηνπνηεηηθφ 
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Δπηζεψξεζεο πνπ εληάζζεη ηνλ εμνπιηζµφ ζηελ Θαηεγνξία Η ή ΗΗ θαη λα ζπλνδεχεηαη απφ 

απηνθφιιεην ζήµα θαηαιιειφηεηαο (sticker), φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ Α Δ8 

1831/39763/2015 (ΦΔΘ Β' 671). 

11. Ρα δαθνθηφλα πιηθά παξέρνληαη ζηνλ εξγνιάβν δσξεάλ θαη παξαδίδνληαη ζ΄ απηφλ απφ ηελ 

απνζήθε ηεο ∆/λζεο Αγξνηηθήο Νηθνλνµίαο & Θηεληαηξηθήο Ξ.Δ. Εαθχλζνπ. Ρα πιηθά απηά 

µεηαθέξνληαη, απνζεθεχνληαη θαη δηαλέµνληαη ζηα ζπλεξγεία, µε επζχλε ηνπ εξγνιάβνπ. 

Κέρξη ηε ρξεζηµνπνίεζή ηνπο ή ηα πεξηζζεχµαηα θάζε ςεθαζµνχ, ζα πξέπεη λα 

θπιάζζνληαη µε επζχλε ηνπ εξγνιάβνπ ζε θιεηζηνχο θαη δξνζεξνχο ρψξνπο θαιά 

αζθαιηζµέλνπο, µέρξη ηελ ηειηθή ηνπο παξάδνζε. Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί 

ζηελ ειθπζηηθή νπζία, ε νπνία ζα πξέπεη λα παξαµέλεη ζε ζθηά θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

εµέξαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα πξέπεη ν εξγνιάβνο λα νξίζεη ην ρψξν θαζψο θαη ηνλ 

ππεχζπλν γηα ηε θχιαμε ησλ πιηθψλ δαθνθηνλίαο θαη λα ηα γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο ζηε 

∆.Α.Ν.Θ., µεηά ηελ θαηαθχξσζε ηνπ έξγνπ ζε απηφλ.  
12. Πηελ πεξίπησζε πνπ νη ηνµεάξρεο ή νη επφπηεο αλαθέξνπλ γξαπηψο φηη ε ειθπζηηθή νπζία 

ή ηα εληνµνθηφλα είλαη εθηεζεηµέλα, επηβάιιεηαη πξφζηηµν 200 € ζηνλ εξγνιάβν. 
13. Ρα θελά ζπζθεπαζίαο ησλ δαθνθηφλσλ πιηθψλ είλαη δεµφζην πιηθφ θαη απνηεινχλ θαη 

απνδεηθηηθφ πιηθφ ρξήζεο ηνπο. Γη΄ απηφ ζα ηνπνζεηνχληαη ρσξίο ππνιείµµαηα (αθνχ 

μεπιπζνχλ ηξεηο θνξέο) ζηα ραξηνθηβψηηα πνπ ήηαλ ζπζθεπαζµέλα θαη ζα επηζηξέθνληαη 

απφ ηνλ εξγνιάβν ζηελ απνζήθε ηεο ∆.Α.Ν.Θ. Ξ.Δ. Εαθχλζνπ, ζε εµεξνµελία πνπ ζα 

θαζνξίδεηαη απφ απηή. Θαηά ηελ παξάδνζε ησλ θελψλ ζθεπαζµάησλ, ζην εμσηεξηθφ ηεο 

ζπζθεπαζίαο (ραξηνθηβψηην) ζα αλαγξάθεηαη µε µαξθαδφξν ε Νµάδα ηεο εξγνιαβίαο θαη ε 

εµεξνµελία παξάδνζεο. Θα γίλεηαη απζηεξφο έιεγρνο ζηε δηαρείξηζε ησλ πιηθψλ θαη ζα 

θαηαινγίδεηαη ε αμία ηνπο ζηνπο ππεπζχλνπο, ζηελ πεξίπησζε µε ρξεζηήο ρξήζεο. Πηελ 

πεξίπησζε µε επηζηξνθήο ηνπ πεξηζζεχµαηνο ή ηεο θελήο θηάιεο ηνπ εληνµνθηφλνπ 

ζθεπάζµαηνο, ζα επηβάιιεηαη πξφζηηµν πνπ ζα αληηζηνηρεί ζηελ ηηµή πξνµήζεηαο ηνπ 

ζθεπάζµαηνο.  

14. Ν εξγνιάβνο ζα γλσζηνπνηεί µε γξαπηή αλαθνίλσζε, πνπ ζα αλαξηά ζε θεληξηθά ζεµεία 

ησλ Ρνπηθψλ – ∆εµνηηθψλ Θνηλνηήησλ, ην αλαιπηηθφ πξφγξαµµα ςεθαζµνχ, ψζηε λα 

εηδνπνηνχληαη ηφζν νη ειαηνπαξαγσγνί φζν θαη νη θηελνηξφθνη θαη µειηζζνθφµνη, γηα λα 

δηεπθνιχλνπλ ηηο εξγαζίεο, µε ην λα αλνίγνπλ ηα πεξηθξαγµέλα ιηνζηάζηα, αιιά θαη λα 

απνµαθξχλνπλ ηα δψα ή ηα µειηζζνζµήλε. Πηελ αλαθνίλσζε ζα αλαθέξεηαη ην ζεµείν 

παξαζθεπήο ηνπ ςεθαζηηθνχ δηαιχµαηνο. Ν εξγνιάβνο νθείιεη λα ελεµεξψλεη ηελ Ρνπηθή 

Αξρή ή ηνλ πξφεδξν ηνπ Ρνπηθνχ Ππµβνπιίνπ.  

15. Ν εξγνιάβνο είλαη ππνρξεσµέλνο λα θαηαζέζεη ην ελ ιφγσ πξφγξαµµα µαδί µε ηνλ 

ζρεδηαζµφ αλάπηπμεο ησλ ζπλεξγείσλ ζηελ ππεξεζία παξαθνινχζεζεο ηνπ έξγνπ (π.ρ ΑΚ 

ειθπζηήξα, εµέξα ςεθαζµνχ θαη ηνπσλχµην πεξηνρήο ςεθαζµνχ) 24 ψξεο πξηλ ηελ έλαξμε 

ηνπ ςεθαζµνχ.  

16. Πηελ πεξίπησζε µε ζπµµφξθσζεο µε ηα παξαπάλσ ζα επηβάιιεηαη πξφζηηµν 100€ .  
17. Ν εξγνιάβνο ζα µεξηµλά γηα ηελ άξηζηε ιεηηνπξγία ησλ ςεθαζηηθψλ µεραλεµάησλ θαη 

ςεθαζηήξσλ, έρνληαο θαη αξθεηά επηπιένλ ησλ απαξαηηήησλ ζε εηνηµφηεηα (ξεδέξβεο) 

ψζηε λα µελ παξνπζηάδεηαη θαµία θαζπζηέξεζε ηελ ψξα ησλ ςεθαζµψλ, ηα νπνία ζα 

θέξνπλ ην Ξηζηνπνηεηηθφ Δπηζεψξεζεο.  

18. Πε πεξίπησζε ρξεζηµνπνίεζεο ςεθαζηηθψλ ζπγθξνηεµάησλ επηπιένλ απηψλ πνπ 
αλαθέξνληαη ζηνλ Ξίλαθα Η, απαηηείηαη πξνεγνχµελε άδεηα απφ ηελ πεξεζία.  

19. Σξεζηµνπνηνχληαη ηα ςεθαζηηθά ζπγθξνηήµαηα (ηξαθηέξ, νδεγφο, ςεθαζηήο) ηνπ Ξίλαθα Η, 

φπσο απηά θαηαηέζεθαλ ζην δηαγσληζµφ ζηα «∆ηθαηνινγεηηθά ζπµµεηνρήο - Ρερληθή 

πξνζθνξά». Γηα λα ππάξμεη δπλαηφηεηα ρξεζηµνπνίεζεο άιισλ ςεθαζηηθψλ 

ζπγθξνηεµάησλ, δηαθνξεηηθψλ απφ απηά πνπ θαηαηέζεθαλ, ιφγσ αλσηέξαο βίαο (βιάβε 

ηνπ ηξαθηέξ, αζζέλεηα ησλ εξγαδνµέλσλ, αζέηεζε ζπµθσλίαο µε ην πξνζσπηθφ, θιπ), 

πξέπεη πξνεγνχµελα λα ην επηηξέςεη ε ∆.Α.Ν.Θ., αθνχ θαηαηεζνχλ ηα πξνβιεπφµελα 

δηθαηνινγεηηθά  
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20. Γηα ηηο ηνπνζεζίεο (ιηνζηάζηα) πνπ δελ µπνξεί λα θαιχςεη ην ςεθαζηηθφ µεράλεµα (έιιεηςε 

δξφµνπ, µεγάιε θιίζε εδάθνπο, αιιεπάιιεινη πεξηθξαγµέλνη ειαηψλεο θ.ι.π.) ζα πξέπεη ν 

εξγνιάβνο λα δηαζέηεη ςεθαζηέο µε ςεθαζηήξα πιάηεο εξγαδφµελνπο παξάιιεια µε ην 

βπηίν, γηα ηελ θάιπςε θαη απηψλ ησλ πεξηνρψλ.  

21. Ν εξγνιάβνο έρεη ηελ επζχλε ηήξεζεο ησλ απνζηάζεσλ µεηαμχ ηεο δψλεο ςεθαζµνχ ησλ 
γεσξγηθψλ θαξµάθσλ θαη ησλ ρψξσλ πξνζηαζίαο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 26 ηεο µε 
αξηζ.8197/90920/22-7-2013 Θ..Α. (ΦΔΘ Β΄1883) θαη φπσο απηή έρεη ηξνπνπνηεζεί µε ηελ 
παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο µε αξηζ. 6669/79087/15-7-2015 Θ..Α. (ΦΔΘ Β΄ 1791). Κεηά ηελ 
θαηαθχξσζε ηνπ έξγνπ ζα δνζνχλ ζηνπο εξγνιάβνπο έγγξαθεο νδεγίεο. Ν εξγνιάβνο 
θέξεη ηελ επζχλε γηα λα µελ ςεθαζηνχλ ιηνζηάζηα πνπ είλαη εληαγµέλα ζηε Βηνινγηθή 
Γεσξγία, ηα νπνία νη ηδηνθηήηεο ηνπο είλαη ππνρξεσµέλνη λα ηα έρνπλ ζεµάλεη πεξηµεηξηθά. 

22. Ν εξγνιάβνο µε ηελ έθδνζε εληνιήο γηα ηελ έλαξμε ηνπ 1νπ ςεθαζµνχ, ζα δψζεη ζηνλ 

ηνµεάξρε δαθνθηνλίαο, θαηάζηαζε (βάζεη ηνπ Ξίλαθα Η) µε ηα νλνµαηεπψλπµα ησλ νδεγψλ 

θαη ησλ ςεθαζηψλ, ησλ αξηζµψλ ησλ αδεηψλ ησλ ηξαθηέξ, ησλ αξηζµψλ ησλ δηπισµάησλ 

ησλ νδεγψλ, ησλ αζθαιεηψλ ησλ ηξαθηέξ θαη ηνπ ρξφλνπ ιήμεο ηνπο, ηε θαηνρή ηνπ 

πηζηνπνηεηηθνχ γλψζεσλ νξζνινγηθήο ρξήζεο γεσξγηθψλ θαξµάθσλ, θαζψο θαη ηνπ 

πηζηνπνηεηηθνχ επηζεψξεζεο ηνπ εμνπιηζµνχ, ππνγεγξαµµέλε απφ ηνλ ίδην. 

23. Νη εξγαδφµελνη ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ απαξαίηεηε απφ ην λφµν ειηθία θαη µάιηζηα ζα 

πξέπεη λα απνθεχγνληαη νη αθξαίεο ειηθίεο (λα είλαη 18-65 εηψλ) θαη λα είλαη αζθαιηζµέλνη 

ζχµθσλα µε ηελ εζληθή λνµνζεζία.  

24. Ρπρφλ θπξψζεηο ή δηνηθεηηθά πξφζηηµα γηα δηαπηζησζείζεο παξαβάζεηο, φισλ ησλ φξσλ ηεο 

παξνχζαο ∆ηαθήξπμεο ζα επηβάιινληαη ζηνλ εξγνιάβν.  
 
 
ΗΗ. Ζ ΔΦΑΟΚΝΓΖ ΡΩΛ ΤΔΘΑΠΚΩΛ 
 
Α. Πθεπάζµαηα - ∆νζνινγίεο 
 

Ρα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα πνπ ζα ρξεζηµνπνηεζνχλ ζηνπο δνισµαηηθνχο ςεθαζµνχο 

ηελ ηξέρνπζα δαθηθή πεξίνδν, ζα πξνέξρνληαη απφ πξνµήζεηα ηνπ πνπξγείνπ Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίµσλ. Θα έρνπλ έγθξηζε γηα ρξήζε ζε δνισµαηηθνχο ςεθαζµνχο θαη ζα 

εθαξµφδνληαη φζα αλαθέξνληαη ζηηο Απνθάζεηο έγθξηζεο θπθινθνξίαο ηνπο. Θα δνζνχλ ζηνπο 

εξγνιάβνπο εγγξάθσο νδεγίεο εθαξµνγήο ησλ εληνµνθηφλσλ ζθεπαζµάησλ, µεηά ηελ 

θαηαθχξσζε ηνπ έξγνπ θαη πξηλ ηελ έλαξμε ησλ ςεθαζµψλ. 

Ρν βπηίν πνπ ζα αλαξηάηαη ζηνλ γεσξγηθφ ειθπζηήξα θαη ζα ρξεζηµνπνηείηαη ζηνπο 

δνισµαηηθνχο ςεθαζµνχο, ζα είλαη ρσξεηηθφηεηαο 500 ιίηξσλ. Νη δνζνινγίεο ησλ 

θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ, γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ ςεθαζηηθνχ δηαιχµαηνο, ζα δίλνληαη απφ 

ηελ Δπνπηεία θαη ηνπο Ρνµεάξρεο ∆αθνθηνλίαο. Πην ςεθαζηηθφ δηάιπµα ζα πξνζηίζεηαη ειθπζηηθή 

νπζία ζχµθσλα µε ηηο ηερληθέο ηεο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ ζθεπάζµαηνο. 

Θαηά ηελ παξαζθεπή ηνπ ςεθαζηηθνχ δηαιχµαηνο πξψηα πξνζηίζεηαη ην εληνµνθηφλν θαη µεηά ε 

ειθπζηηθή νπζία, ππφ ζπλερή αλάδεπζε. Ζ παξαζθεπή ηνπ ςεθαζηηθνχ δηαιχµαηνο γίλεηαη πάληα 

παξνπζία ηνπ ηνµεάξρε δαθνθηνλίαο. Πηελ πεξίπησζε πνπ δελ αθνινπζεζεί ε πξνηεηλφµελε απφ 

ηελ πεξεζία δνζνινγία ή ε παξαζθεπή ηνπ ςεθαζηηθνχ δηαιχµαηνο δελ γίλεη παξνπζία ηνπ 

ηνµεάξρε, επηβάιιεηαη απφ ην ∆ηεπζπληή ∆αθνθηνλίαο πξφζηηµν πνπ αλαινγεί ζην ςεθαζηηθφ 

δηάιπµα πνπ δελ θαιχπηεη ηηο σο άλσ απαηηήζεηο. 

 

 

 

Β. Δθαξµνγή 

1. Θαηά ηνλ ςεθαζµφ ζα δηαζπείξνληαη 300 cm
3
  πεξίπνπ ςεθαζηηθνχ δηαιχµαηνο αλά 

ςεθαδφµελν δέληξνθαλνληθήο αλάπηπμεο ή φζα πξνβιέπεη ε έγθξηζε ηνπ 
ρξεζηµνπνηνχµελνπ ζθεπάζµαηνο. Θα ςεθάδνληαη φια ηα δέληξα ζε ειαηψλεο µε αξαηή 
ππθλφηεηα δέληξσλ (ιηγφηεξα απφ 10 δέληξα ζην ζηξέµµα), αλά δεχηεξν δέληξν ζηνπο 
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µέηξηαο ππθλφηεηαο ειαηψλεο (10-18 ειαηφδεληξα αλά ζηξέµµα) θαη αλά ηξίην δέληξν ζηνπο 
ππθλνχο ειαηψλεο (πεξηζζφηεξα απφ 18 δέληξα αλά ζηξέµµα). 

2. Ρν ςεθαζηηθφ µεράλεµα ζα πξέπεη λα έρεη ραµειή πίεζε (ιηγφηεξε απφ 10 atm), ψζηε ην 

ςεθαζηηθφ πγξφ λα πέθηεη ζπγθεληξσµέλν µε ρνληξή ζηαγφλα (δ>1mm) γηα λα µπνξεί λα 

παξαµέλεη πεξηζζφηεξν ρξφλν λσπφ θαη πξνζειθπζηηθφ γηα βφζθεζε απφ ην δάθν θαη λα µελ 

μεξαίλεηαη γξήγνξα.  

3. Ρν µπεθ ζα πξέπεη λα θιείλεη θαηά ηε µεηάβαζε απφ δέληξν ζε δέληξν, γηα λα µελ ράλεηαη 
άζθνπα ςεθαζηηθφ δηάιπµα θαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.  

4. Ρν ςεθαζηηθφ δηάιπµα ζα πξέπεη λα θαηεπζχλεηαη ζηε βνξηλή πιεπξά ηνπ δέληξνπ θαη ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ θπιιψµαηνο πάλσ απφ ηηο δηαθιαδψζεηο ησλ µπξάηζσλ, ψζηε λα παξαµέλεη 

πεξηζζφηεξν ρξφλν ζε πγξή θαηάζηαζε.  

5. Ρν βπηίν πνπ ρξεζηµνπνηείηαη πξέπεη λα θέξεη νγθνµεηξηθέο ελδείμεηο θαη πξέπεη λα ζθξαγίδεη 

θαιά γηα λα απνθεχγνληαη νη δηαξξνέο. Κεηά ην ηέινο ησλ ςεθαζµψλ ην βπηίν πξέπεη λα 

πιέλεηαη µε ζφδα. Ρα πξντφληα ηνπ μεπιχµαηνο απαγνξεχεηαη λα ρχλνληαη ζην έδαθνο ή 

νπνπδήπνηε αιινχ, αιιά λα ςεθάδνληαη ζηα ειαηφδεληξα, ηα νπνία ζα έρνπλ αθεζεί 

αςέθαζηα γηα απηφ ην ιφγν.  

6. Ρν λεξφ πνπ ρξεζηµνπνηείηαη γηα ην ςεθαζηηθφ δηάιπµα πξέπεη λα είλαη θαζαξφ (ρσξίο άιαηα 

θαη άιια θαηάινηπα). Ξνηέ δελ πξνζηίζεληαη ηα εληνµνθηφλα θνληά ζε πεγέο, πνηάµηα, 

ξπάθηα θαη πεγάδηα, γηα λα πξνζηαηεπζεί ην λεξφ απφ πηζαλή ξχπαλζε.  

7. Θαηά ηε ιήςε λεξνχ γηα ην γέµηζµα ησλ βπηίσλ πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε µε επηζηξνθή 

δηαιχµαηνο απφ ην βπηίν πξνο ηελ πδξνιεςία. Ζ απφιεμε ηνπ ζσιήλα πνπ µεηαθέξεη ην 

λεξφ δελ πξέπεη λα εηζέξρεηαη µέζα ζην βπηίν (ή ηνλ ςεθαζηήξα) θαη ζε θαµηά πεξίπησζε λα 

µελ έξρεηαη ζε επαθή µε ην ςεθαζηηθφ δηάιπµα.  

8. Θαηά ηελ παξαζθεπή ηνπ ςεθαζηηθνχ δηαιχµαηνο πξέπεη λα γίλεηαη ηξηπιφ πιχζηµν ηνπ θελνχ 

ζπζθεπαζίαο ηνπ εληνµνθηφλνπ θαη ηα πξντφληα ηνπ μεπιχµαηνο λα αδεηάδνληαη µέζα ζην 

βπηίν, µε επζχλε ηνπ εξγνιάβνπ.  

9. Ρξηπιφ μέπιπµα ησλ ζπζθεπαζηψλ ησλ εληνµνθηφλσλ: ηα θελά ζπζθεπαζίαο πξέπεη λα 

θαζαξίδνληαη αµέζσο µεηά ην άδεηαζµα ηνπ πεξηερνµέλνπ ηνπο γηα λα µελ ζηεγλψζνπλ ηα 

ππνιείµµαηα θαη θαζίζηαηαη δχζθνινο έσο αδχλαηνο ν θαζαξηζµφο ηνπο. Ρν θελφ 

ζπζθεπαζίαο πξέπεη λα αθεζεί µηζφ ιεπηφ λα ζηξαγγίμεη ζην βπηίν, έηζη ψζηε λα 

ειαρηζηνπνηεζεί ην ππφιεηµµα. Νη εξγαζίεο πνπ γίλνληαη είλαη: α) θνξψληαο ηα απαξαίηεηα 

µέηξα πξνζηαζίαο (γάληηα, µάζθα θιπ) γεµίδεηε µε λεξφ ην θελφ ζπζθεπαζίαο απφ 10% έσο 

20% ηνπ φγθνπ ζπζθεπαζίαο, β) ηνπνζεηείηε ην θαπάθη ηεο ζπζθεπαζίαο θαη ζθίγγεηε γηα λα 

µελ ππάξμνπλ δηαξξνέο, γ) αλαθηλείηε πξνο φιεο ηηο πιεπξέο γηα λα μεπιπζεί ην θελφ 

ζπζθεπαζίαο, δ) ηα λεξά ηνπ μεπιχµαηνο ηα ξίρλνπµε ζην ςεθαζηηθφ δηάιπµα, ε) 

επαλαιαµβάλνπµε ηελ ίδηα δηαδηθαζία άιιεο δχν ηνπιάρηζηνλ θνξέο, µέρξη ηα λεξά 

μεπιχµαηνο λα είλαη θαζαξά.  

10. Ρν ςεθαζηηθφ δηάιπµα ζα παξαζθεπάδεηαη θαη ζα ρξεζηµνπνηείηαη ηελ ίδηα εµέξα. Πηελ 
πεξίπησζε πνπ γηα νπνηαδήπνηε αηηία δηαπηζησζεί πνζφηεηα ςεθαζηηθνχ δηαιχµαηνο εληφο 
ηνπ βπηίνπ ζην ηέινο ηνπ εµεξήζηνπ ςεθαζµνχ, ζα επηβάιιεηαη πξφζηηµν ζηνλ εξγνιάβν 
πνπ ζα αληηζηνηρεί ζηελ αμία ησλ µε πξνζηαηεπφµελσλ ειαηνδέληξσλ ηεο ειαηνθνµηθήο 
πεξηνρήο, ν αξηζµφο ησλ νπνίσλ ζα πξνθχπηεη απφ ηελ πνζφηεηα ηνπ ελαπνµείλαληνο 
ςεθαζηηθνχ δηαιχµαηνο, θαη ζηελ αμία ηνπ ελαπνµείλαληνο ςεθαζηηθνχ δηαιχµαηνο 
(εληνµνθηφλσλ ζθεπαζµάησλ). Δπίζεο ζα επηβάιιεηαη επηπιένλ πξφζηηµν ζηνλ Δξγνιάβν γηα 
ηηο επξχηεξεο επηπηψζεηο ηεο σο άλσ παξάβαζεο ζην ζπλνιηθφ έξγν ηνπ ςεθαζµνχ, ελψ 
νηρεηξηζηέο ηνπ νηθείνπ ςεθαζηηθνχ ζπγθξνηήµαηνο ζα απνβάιινληαη απφ φιεο ηηο εξγαζίεο 
ηεο ∆αθνθηνλίαο.  

11. Πηελ πεξίπησζε αλσηέξα βίαο (π.ρ.απφηνµε µεηαβνιή ηνπ θαηξνχ, ζπάζηµν βπηίνπ, εξγαηηθφ 
αηχρεµα θ.α.) πνπ ρξεηαζηεί λα απνξξηθζεί ςεθαζηηθφ δηάιπµα, ζα πξέπεη λα αλνίγεηαη 
εηδηθφο ιάθθνο (µαθξηά απφ πεγάδηα, ξέµαηα θαη πεγέο) ζηνλ νπνίν µεηά ην ςεθαζηηθφ 
δηάιπµα, ζα πξέπεη λα πξνζηίζεηαη αζβέζηεο θαη ρψµα. 

12. Πην βπηίν ηνπ γεσξγηθνχ ειθπζηήξα ζα πξέπεη λα ππάξρεη λεξφ γηα ιφγνπο ππξαζθάιεηαο.  
13. Γεληθφηεξα ν εξγνιάβνο ππνρξενχηαη λα ιαµβάλεη θάζε αλαγθαίν µέηξν, πνπ απαηηείηαη θαηά 
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πεξίπησζε, ψζηε λα µελ ξππαίλνληαη µε ηα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα ηα ζεµεία 

πδξνιεςίαο θαη ην πεξηβάιινλ. Πε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ν εξγνιάβνο θέξεη ηελ επζχλε 

πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ λνµνζεζία θαζψο θαη πέξαλ ησλ άιισλ θπξψζεσλ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε: α) δελ ζα αµεηθζεί γηα ην εθηειεζζέλ έξγν, β) ζα 

θαηαπίπηεη ζε βάξνο ηνπ ε θαηαηεζείζα εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο γ) ζα ηνπ επηβιεζνχλ νη 

αλάινγεο πνηληθέο θπξψζεηο.  

14. Ν ηνµεάξρεο ζε ζπλελλφεζε µε ηνλ εξγνιάβν ζα θαζνξίδνπλ ζεµείν, φπνπ ζην ηέινο ηνπ 

ςεθαζµνχ ηεο εµέξαο, ζα ζπγθεληξψλνληαη ηα ςεθαζηηθά ζπγθξνηήµαηα θαη ζα αλαθέξνπλ 

ηηο πεξηνρέο πνπ ςέθαζαλ. Ρελ θάζε µέξα ςεθαζµνχ ζα πξέπεη λα ςεθάδνληαη γεηηνληθέο 

πεξηνρέο. Ρν θάζε ςεθαζηηθφ ζπγθξφηεµα ζα πξέπεη λα νξηνζεηεί ηελ πεξηνρή πνπ θαιχπηεη 

θαη λα ςεθάδεη ηηο ίδηεο πεξηνρέο ζε θάζε ςεθαζµφ.  

15. Πηνλ Ξίλαθα ΗΗ είλαη νξηζµέλνο ν ειάρηζηνο αξηζµφο ησλ ςεθαζηηθψλ ζπγθξνηεµάησλ αλά 

εµέξα θαη αλά Νµάδα. ∆ελ επηηξέπεηαη λα ππάξρνπλ απνθιίζεηο µεγαιχηεξεο ηνπ ± 30% ηνπ 

αξηζµνχ ησλ ςεθαζηηθψλ ζπγθξνηεµάησλ αλά εµέξα ςεθαζµνχ.  

16. Ν εξγνιάβνο επηβαξχλεηαη µε φιεο ηηο δαπάλεο θαιήο εθαξµνγήο θαη εμππεξέηεζεο ησλ 

ςεθαζµψλ, δειαδή µεηαθνξά ησλ εξγαηψλ, ησλ δαθνθηφλσλ πιηθψλ, ηνπ λεξνχ γηα ηελ 

παξαζθεπή ηνπ ςεθαζηηθνχ δηαιχµαηνο.  

17. Ζ δηάξθεηα ησλ ςεθαζµψλ ζε θαµηά πεξίπησζε δελ ζα ππεξβαίλεη ηηο νθηψ (8) ζπλερφµελεο 

εµέξεο. Αδηθαηνιφγεηε ππέξβαζε µηαο εµέξαο επηθέξεη πξφζηηµν ηξηαθνζίσλ επξψ (300 €).  

18. Ζ απφδνζε ελφο ςεθαζηηθνχ ζπγθξνηήµαηνο (βπηίν, νδεγφο θαη απινθφξνο) δελ ζα 

ππεξβαίλεη ηα 1000 ιίηξα ςεθαζηηθνχ δηαιχµαηνο αλά εµέξα (ςεθαζµφο 3000 ειαηνδέληξσλ 

πεξίπνπ ή ςεθαζκφο πξνζηαζίαο 6000 ειαηνδέλδξσλ) θαη ζε νξηζκέλεο δχζθνιέο πεξηνρέο ηα 

500 ιίηξα/εκέξα (ςεθαζκφο 1.500 ειαηνδέληξσλ πεξίπνπ ή ςεθαζκφο πξνζηαζίαο 3000 

ειαηνδέληξσλ). Απηφ ζα πξνθχςεη απφ ηε ζπλεξγαζία ηνπ εξγνιάβνπ θαη ηεο Γ/λζεο 

Αγξνηηθήο Νηθνλνκίαο θαη ζα πξέπεη λα είλαη γλσζηφ ζηελ πεξεζία γηα ηνπο ειέγρνπο. Όηαλ 

πξφθεηηαη γηα ςεθαζηήξεο πιάηεο ε εθαξµνγή ςεθαζηηθνχ πγξνχ αλά ςεθαζηή δελ ζα 

ππεξβαίλεη ηα 150 ιίηξα/εµέξα (ςεθαζµφο 500 ειαηνδέληξσλ ή ςεθαζκφο πξνζηαζίαο 1000 

ειαηνδέληξσλ). Ν ειάρηζηνο ρξφλνο ξίςεο ηνπ ςεθαζηηθνχ δηαιχµαηνο 500 ιίηξσλ, ζα είλαη 2 

ψξεο.  

19. Τεθαζµνί δελ γίλνληαη ηηο απνγεπµαηηλέο ψξεο ιφγσ ζπλζεθψλ, πςειψλ ζεξµνθξαζηψλ, 

πεξηνξηζµέλεο δπλαηφηεηαο ειέγρσλ θαη ιφγσ µεησµέλεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ δάθνπ δχν 

ψξεο πεξίπνπ πξηλ ηε δχζε ηνπ ειίνπ.  

20. Ν εξγνιάβνο ή εθπξφζσπφο ηνπ, ππνρξενχηαη θαηά ηηο εµέξεο ηνπ ςεθαζµνχ λα 
παξεπξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ςεθαζµνχ.  

21. Ν ππεχζπλνο ηνµεάξρεο δαθνθηνλίαο ζα παξαθνινπζεί θαη ζα ειέγρεη ηελ ηερληθή εθαξµνγή 

ησλ ςεθαζµψλ, ζα θαζνξίδεη ηελ ψξα έλαξμεο, ιήμεο, δηαθνπήο ησλ ςεθαζµψλ θαη ησλ 

ινηπψλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ νξίδνληαη ζηελ παξνχζα.  

 

VI. ΔΙΔΓΣΝΗ ΤΔΘΑΠΚΩΛ 
 
Νη εξγαζίεο ηεο δαθνθηνλίαο ζα ειέγρνληαη απφ ηνλ ∆ηεπζπληή ∆αθνθηνλίαο, ηνπο Δπφπηεο θαη ηνπο 

Ρνµεάξρεο ηεο ∆αθνθηνλίαο. Θαζεµεξηλά θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ςεθαζµψλ ν εξγνιάβνο ζα 

ζπµπιεξψλεη έλα εµεξήζην δειηίν εξγαζίαο πνπ ζα ηνπ ρνξεγήζεη ε ππεξεζία, ζην νπνίν ζα 

αλαγξάθνληαη ηα ςεθαζηηθά ζπγθξνηήµαηα, νη εξγάηεο, ε πνζφηεηα ηνπ ςεθαζηηθνχ δηαιχµαηνο 

πνπ θαηαλαιψζεθε, ν αξηζµφο ησλ πξνζηαηεπζέλησλ δέληξσλ, ην εληνµνθηφλν πνπ 

ρξεζηµνπνηήζεθε, ε πξσηεΐλε θ.α.  
Ρα εµεξήζηα δειηία ζα ζπλππνγξάθνληαη απφ ηνλ εξγνιάβν θαη ηνλ ηνµεάξρε δαθνθηνλίαο θαη ζα 
ππνβάιινληαη ζηελ ππεξεζία µεηά ην ηέινο ηνπ ςεθαζµνχ. 
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ΑΟΘΟΝ 6 

                                 ΞΟΝΘΔΠΚΗΑ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ – ΘΟΩΠΔΗΠ 
 

Πε πεξίπησζε αδηθαηνιφγεηεο θαζπζηέξεζεο ηεο έλαξμεο ή πεξάησζεο ή ελδηαµέζνπ 

δηαθνπήο ζπγθεθξηµέλνπ ςεθαζµνχ επηβάιιεηαη ζηνλ εξγνιάβν πξφζηηµν ηξηαθνζίσλ επξψ (300 €) 

γηα θάζε µέξα αδηθαηνιφγεηεο θαζπζηέξεζεο ησλ ςεθαζµψλ. Ρν πνζφ παξαθξαηείηαη απφ ηελ 

αµνηβή ή ηελ εγγχεζε. 

Αλ ε θαζπζηέξεζε είλαη άλσ ησλ ηξηψλ (3) εµεξψλ ν εξγνιάβνο θαηφπηλ απνθάζεσο ηεο 

Νηθνλνµηθήο Δπηηξνπήο ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηε ζχµβαζε θαη 

απφ θάζε δηθαίσµα απ' απηήλ θαη επηβαξχλεηαη µε ηε δηαθνξά µεηαμχ δχν πξνζθνξψλ γηα φινπο 

ηνπο ππφινηπνπο ςεθαζµνχο. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, εθπίπηεη ππέξ ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ θαηά ην 

πνζνζηφ ησλ µε εθηειεζζέλησλ έξγσλ θαη ν αλάδνρνο απνθιείεηαη πξνζσξηλά ή µφληµα ηνπ 

δηαγσληζµνχ ηεο δαθνθηνλίαο. Δπίζεο θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ δεµηά πνπ άµεζα ή έµµεζα έρεη 

πξνθχςεη απφ ηε µε εθηέιεζε ηεο ζχµβαζεο. 

Ν εξγνιάβνο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο αλ ε θαζπζηέξεζε νθείιεηαη ζηελ ππεξεζία ή ζε 

ιφγνπο αλσηέξαο βίαο. Ζ επίθιεζε ιφγσλ αλψηεξεο βίαο µπνξεί λα γίλεηαη απζεµεξφλ (24 ψξεο) 

θαη εληφο ηξηψλ (3) εµεξψλ ε πξνζθφµηζε ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ. ∆ηαθνξεηηθά ράλεη ην 

δηθαίσµα λα επηθαιεζζεί εθ ησλ πζηέξσλ ηνπο ιφγνπο αλσηέξαο βίαο. 

Αλαιπηηθά νη θπξψζεηο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 5 παξ. 5.2 «Θήξπμε νηθνλνµηθνχ θνξέα 
εθπηψηνπ – Θπξψζεηο» ηεο αξηζ. 109516/2027/2017 ∆ηαθήξπμεο. 

Νη Απνθάζεηο ηεο Νηθνλνµηθήο Δπηηξνπήο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ πεξί θαζνξηζµνχ θαη 

θαηαινγηζµνχ ησλ απφ ηελ παξνχζα πξνβιεπφµελσλ θπξψζεσλ απνηεινχλ βέβαηνπο θαη 

εθθαζαξηζµέλνπο ηίηινπο απαηηήζεσλ ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ-Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο 

Εαθχλζνπ, αλαγλσξίδνληαη δε σο ηέηνηνη απφ ηνπο εξγνιάβνπο. 
 
 

ΑΟΘΟΝ 7 – ΙΝΗΞΝΗ ΝΟΝΗ 
 
1. Πε πεξίπησζε δηαθσλίαο ηνπ εξγνιάβνπ, σο πξνο ηελ ςεθαζζείζα έθηαζε ή άιινπ 
ζέµαηνο, παξαπέµπεηαη ζηε Νηθνλνµηθή Δπηηξνπή ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ.  
2. Απαγνξεχεηαη µε πνηλή έθπησζεο ε εθρψξεζε απφ ηνλ εξγνιάβν µέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ 
ηνπ θαηαθπξσζέληνο έξγνπ.  

3. Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ζχµβαζεο ν εξγνιάβνο θαηέζεζε εγγπεηηθή επηζηνιή 

θαιήο εθηέιεζεο, δηάξθεηαο µέρξη ηε ιήμε ησλ εξγαζηψλ πξνγξάµµαηνο δαθνθηνλίαο ηεο θεηηλήο 

πεξηφδνπ θαη ζα επηζηξαθεί ζε έλα (1) µήλα απφ ηε ιήμε ησλ εξγαζηψλ απηψλ.  

 

 

 ΑΟΗΘΚΝΠ  ΘΑΗ ΡΟΑΞΔΕΑ  ΞΝ ΞΝΠΝ ΞΔΟ ΡΖΠ 
 

 ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΡΖΛ ΔΘ∆Η∆ΔΗ 
 

 
 

   
 

    ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΗΝΛΗΥΛ 
 

 ………………… …………. ……….. ΛΖΠΥΛ-ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ 
 

    ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΕΑΘΛΘΝ 
 

     
 

 
 

Πε πεξίπησζε πνπ ∆ήµνο, ∆εµνηηθή Δλφηεηα, ∆εµνηηθή ή Ρνπηθή Θνηλφηεηα εμαηξεζεί απφ 

ην Ξξφγξαµµα ∆αθνθηνλίαο ιφγσ ραµειήο θαξπνθνξίαο ησλ ειαηνδέληξσλ ηνπ, ή µε απφθαζε ηνπ 

αξµνδίνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ ηεο ∆εµνηηθήο Αξρήο αξλεζεί ηελ εθαξµνγή ηνπ πξνγξάµµαηνο 

δαθνθηνλίαο ή γηα άιινπο ιφγνπο, ε παξνχζα ζχµβαζε θαηά ην µέξνο απηφ δελ ηζρχεη. 
 

Δπίζεο ε παξνχζα ζχµβαζε δελ ηζρχεη γηα ηα ειαηφδεληξα πνπ νη παξαγσγνί εθαξµφδνπλ 

ην πξφγξαµµα ηεο βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο θαη πνπ νθείινπλ νη ίδηνη λα αληηµεησπίδνπλ 

απνθιεηζηηθά ηνλ δάθν. Ρα ζπλεξγεία απαγνξεχεηαη απζηεξψο λα ςεθάδνπλ ειαηψλεο βηνινγηθήο 
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γεσξγίαο. Δπί πιένλ πξέπεη λα πξνζέρνπλ ηδηαίηεξα θαηά ηνλ ςεθαζµφ ησλ γεηηνληθψλ 

ειαηνδέληξσλ. Πε αληίζεηε πεξίπησζε ζα θαηαινγηζηνχλ αζηηθέο θαη πνηληθέο επζχλεο εηο βάξνο 

ηνπ εξγνιάβνπ. 
 

Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη νη θαη‟ ειάρηζηνλ απνζηάζεηο µεηαμχ δψλεο ςεθαζµνχ 

γεσξγηθψλ θαξµάθσλ θαη ρψξσλ πξνζηαζίαο φπσο νξίδεηαη απφ ην άξζξν 26 ηεο µε αξηζ. 

8197/90920/22-7-2013 Θ..Α. (Φ.Δ.Θ. Β΄1883), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 
 

Έγγξαθν µε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, φπσο απηέο απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα ζχµβαζε, 

θαζψο θαη νδεγίεο ρξήζεο ησλ δαθνθηφλσλ πιηθψλ, ζα επηδνζνχλ ζηνπο αλαδφρνπο ηνπ έξγνπ - 

εξγνιάβνπο ςεθαζµψλ απφ ηε ∆/λζε Αγξνηηθήο Νηθνλνµίαο θαη Θηεληαηξηθήο ΞΔ Εαθχλζνπ. 
 

Ρν θείµελν ηεο παξνχζαο ζχµβαζεο θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηµέλνπ ζην νπνίν ηνχην 

ζηεξίδεηαη, φπσο πξνζθνξά, δηαθήξπμε θαη απφθαζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο, εθηφο θαηάδεισλ 

ζθαιµάησλ ή παξαδξνµψλ. 
 

Ζ επνπηεία εθαξµνγήο ηεο ζπµβάζεσο απηήο αλήθεη ζηε ∆/λζε Αγξνηηθήο Νηθνλνµίαο θαη 

Θηεληαηξηθήο ΞΔ Εαθχλζνπ. Ζ παξνχζα ζχµβαζε δηέπεηαη απφ ηελ Διιεληθή θαη Θνηλνηηθή 

Λνµνζεζία θαη θάζε δηαθνξά, πνπ ζα πξνθχςεη µεηαμχ ηνπ αθελφο ζπµβαιινµέλνπ λνµηθνχ 

πξνζψπνπ θαη ηνπ πξνµεζεπηή, ε νπνία ζα αθνξά ηελ εθηέιεζε, ηελ εθαξµνγή ή γεληθά ηηο 

ζρέζεηο πνπ δεµηνπξγνχληαη απφ απηή, ζα ιπζεί απφ ηα εδξεχνληα ζηελ Ξ.Δ. Εαθχλζνπ αξµφδηα 

δηθαζηήξηα. Δίλαη απηνλφεην φηη πξηλ απφ νπνηαδήπνηε πξνζθπγή ζηα δηθαζηήξηα, ηα 

ζπµβαιιφµελα µέξε ζα θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα θηιηθή δηεπζέηεζε ησλ δηαθνξψλ, πνπ 

ελδερφµελα λα αλαθχνληαη µεηαμχ ηνπο. 
 

Θαηά ηα ινηπά ηζρχεη φηη αλαγξάθεηαη ζηελ ππ‟ αξηζµ……………………………….. δηαθήξπμε θαη 
ηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ. 
 

Ρα αλσηέξσ ζπµθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ νη ζπµβαιιφµελνη θαη γηα ηε δηαπίζησζή 

ησλ ζπληάζζεηαη ε παξνχζα ζε ηξία φµνηα πξσηφηππα θαη ππνγξάθεηαη σο θαησηέξσ, έιαβε δε ν 

θαζέλαο ησλ ζπµβαιινµέλσλ απφ έλα πξσηφηππν. 
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