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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  
 

Επωνυμία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΣΠΥΡΟΥ ΣΑΜΑΡΑ 13 

Πόλη ΚΕΡΚΥΡΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 49100 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS EL622 

Τηλέφωνο 2661362257, 2661362259 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  simati@pin.gov.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Π. Σιμάτη 

Αρμόδιος για πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές 
προδ/φές              

Χ. Καζαντζόγλου  

Τηλέφωνο 2661362133   

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

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

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ). 

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι Γενικές δημόσιες υπηρεσίες,  

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι κυρίως ο Ν. 4412/2016. 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες : α. από τη δικτυακή πύλη της περιφέρειας: pin.gov.gr και β. μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr κάνοντας αναζήτηση με βάση τον ΑΔΑM  

Πληροφορίες για τεχνικά θέµατα θα δίδονται στους ενδιαφερόμενους από τη ∆/νση Δημόσιας Υγείας      

της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας. Αντίστοιχα πληροφορίες για θέµατα της διαγωνιστικής 

διαδικασίας θα δίδονται από το τµήµα Προµηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας και 

συγκεκριµένα : 

✓ Χριστιάννα Καζαντζόγλου  ∆/νση Δημόσιας Υγείας      Τηλ. : 26613- 62133  

✓ Σιμάτη Παρασκευή ∆/νση Οικονοµικού Τηλ. 2661362257-259

http://www.pin.gov.gr/
http://pin.gov.gr/
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1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση  
Είδος διαδικασίας  
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή συνοπτική διαδικασία των άρθρων 117 & 121 
του ν. 4412/16.  

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων (Π.Δ.Ε). Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την Συλλογική Απόφαση 
ΣΑΕΠ 522: 

-Κωδικός Ενάριθμου ‘Έργου  2019ΕΠ52200003 

-Προϋπολογισμός 150.000,00 €  

Υποέργο : Kαταπολέμηση κουνουπιών στην Π.Ε. Κέρκυρας  ποσό 70.000,00€ 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).  

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 
σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Καταπολέμηση κουνουπιών έτους 2020 στην Π.Ε. 
Κέρκυρας. 
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 90922000-6 
Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. 
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των εργασιών. 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 70.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 56.451,61 € & 
ΦΠΑ:13.548,39. € ). 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της και μέχρι  την  
ολοκλήρωσή  της,  μέχρι την  31 Δεκεμβρίου 2021,  και  θα  περιλαμβάνει 12  πλήρεις  
κύκλους εφαρμογής ανά έτος με δυνατότητα παράτασης μέχρι και το πρώτο εξάμηνο του 
επόμενου έτους χωρίς να υπάρχει δυνατότητα επέκτασης του φυσικού ή/και του 
οικονομικού αντικειμένου. 
 
Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 
άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ( χαμηλότερη τιμή) σε ευρώ.         
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας διακήρυξης.  

1.4 Θεσμικό πλαίσιο και αποφάσεις  
 Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και από τις 
κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν, και ιδίως 
έχοντας υπόψη: 
1. Νόμοι, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις 
-το ν.4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
-το ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
-το ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   
-την παρ. ζ του ν.4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές»,  
-το ν.4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
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-το ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85Α΄) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ, 
-το ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»,  
-το ν.3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων 
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21γς 
Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 
1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335) , 
-το ν.3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 
-το ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
-το ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη 
διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ. 82/1996 (Α' 
66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις 
διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των 
μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και της 
απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ. 1108437/ 2565 
/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”, 
-το ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  
-το ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  
και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 
-το ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα”,  
-το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”] 
-το π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 
και στοιχεία”,  
-το π.δ.147/2010 (Φ.Ε.Κ. 240/τ.Α΄/27-12-2010) « Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
-την με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων » 
- το ν. 3863/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

- Την αριθ. Δ1α/Γ.Π.16077/09-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας 
«Προγράμματα καταπολέμησης κουνουπιών, σχετική ενημέρωση και προφύλαξη 
κοινού για το έτος 2020». 
-την αριθμ. 1141-53/23-12-2020 (ΑΔΑ:653Ν7ΛΕ-ΤΜ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
της ΠΙΝ, περί έγκρισης συγκρότησης Επιτροπών για το έτος 2020 στην ΠΕ Κέρκυρας, με την 
οποία συστήθηκαν: η Επιτροπή παρακολούθησης-παραλαβής του έργου «Καταπολέμηση 
Κουνουπιών στην ΠΕ Κέρκυρας»  έτους 2020. 
-την υπ’ αριθμ. ΟΙΚ.111060/45638/16-12-2019 (ΑΔΑ: ΨΗ1Δ7ΛΕ-7ΓΤ) Απόφαση περί ορισμού 
Υπόλογου Διαχειριστή Έργου «Καταπολέμηση  Κουνουπιών στην Περιφέρεια Ιονίων 
Νήσων» με Κ.Ε.2019ΕΠ52200003, που χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων 
Επενδύσεων  
- την υπ’ αριθμ. ΟΙΚ. 107730/44591/16-12-2019 Απόφαση περί  Έγκρισης Διάθεσης 
Πίστωσης και περί ορισμού Υπόλογου  Έργου ΣΑΕΠ 522 (ΑΔΑ: 606Γ7ΛΕ-0ΛΦ) 
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- το με αρ. 30727/12447/08-05-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας 
Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές για την εκτέλεση 
του προγράμματος της καταπολέμησης κουνουπιών στην ΠΕ Κέρκυρας. 
- την ανάγκη εξασφάλισης της δημόσιας υγείας με τη διενέργεια του Προγράμματος 
καταπολέμησης των κουνουπιών (καταπολέμηση της πρώτης γενιάς των εντόμων στο 
στάδιο προνυμφών και στις εστίες ανάπτυξής τους). 
-τις εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων, τις λοιπές διατάξεις 
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας, καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της 
παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
-την υπ’ αριθ. 399-20/20-05-2020 με ΑΔΑ ΨΩΒΚ7ΛΕ-Η92 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της ΠΙΝ περί έγκρισης της διενέργειας του διαγωνισμού και των όρων αυτού και  
έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών 
 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 12η/06/2020 ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 14:30 μ.μ. (λήξη προσφορών) στο κατάστημα της Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων (ΠΕ Κέρκυρας), Σπ. Σαμάρα 13, Κέρκυρα, στη Διεύθυνση Γραμματείας (2ος όροφος), 
για το Τμήμα Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικού, της Γενικής Δ/νσης Διοίκησης-
Οικονομικού και Πληροφορικής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 
 

1.6 Δημοσιότητα 
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 
της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον 
ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).  
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 
διεύθυνση (URL) : pin.gov.gr  στην διαδρομή : Αρχική Σελίδα ► Προκηρύξεις. 
 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης   
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον 
επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και 
τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 
της αρμοδιότητάς τους,  
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον 
επιλεγούν, 
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των 
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.pin.gov.gr/
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1.2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες  

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 
1. η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

αυτής, 

2. το  Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ], 

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

4. το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της.  

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Τα έγγραφα της σύμβασης διατίθενται στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες.  

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται, το αργότερο τέσσερις (4) 
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται σε 
ατομικό επίπεδο στον ενδιαφερόμενο που υπέβαλλε το σχετικό αίτημα όσο και παράλληλα 
αναρτώνται στο pin.gov.gr στην οικεία σελίδα του διαγωνισμού για την ίση πληροφόρηση 
όλων των ενδιαφερομένων.  
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, 
ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση 
όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών  στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον 
οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν 
από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών, 
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που 
ζητήθηκαν ή των αλλαγών. 
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις ή 
προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 
1497/1984 (Α΄188). 
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και 
που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα 
επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη 
μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο 
κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από 
ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

http://www.pin.gov.gr/
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Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημοσίου εγγράφου και δικαιολογητικού 
που αφορά αλλοδαπή επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης 
είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του 
προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με 
την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο 
κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του 
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή 
στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. 
Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 
αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης 
χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που 
λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η 
εγγύηση οικονομικό φορέα. 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή 
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την 
ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία 
απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την 
πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 
εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε 
μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, 
και ββ) σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) 
την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου 
να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής  

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που 
είναι εγκατεστημένα σε: 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
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2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 
προσφοράς. 
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη 
της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρο.   
 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.1.1.  Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 

σύµβασης, κατατίθεται από  τους συγκατέχοντες οικονομικούς φορείς 

(προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συµµετοχής, σε ευρώ (€) που ανέρχεται σε 

ποσοστό 2% (µη συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ) του συνολικού 

προϋπολογισµού της οµάδας ή των οµάδων για τα οποία υποβάλλεται προσφορά. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και 

τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που 

συµµετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά 

τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του  άρθρου  2.4.5 της παρούσας, άλλως η 

προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να 

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

προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής. 

 
 

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

Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται  στους λοιπούς προσφέροντες µετά:  

α) την άπρακτη πάροδο  της προθεσµίας άσκησης  προσφυγής  ή την έκδοση 

απόφασης  επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της  απόφασης  κατακύρωσης και 

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

απόφασης επ’ αυτών, και 

2.2.1.3. Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, αν ο  προσφέρων αποσύρει την 

προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες 

που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.5, δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα 

προβλεπόµενα από  την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για 

υπογραφή της σύµβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
(διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν 
πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν 
πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους 
λόγους: 
 
2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους:  
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α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση 
του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-
μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς 
και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 
οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 
166), 
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 
της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για 
την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην 
εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 
εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό. 
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 
(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του 
προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τους διαχειριστές. 
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 

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

Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 

εδαφίων αφορά τους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας 
όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί 
να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του 
όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
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Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 
του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  
2.2.3.3. α) Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, 
εφόσον συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος όπως ενδεικτικά δημόσιας 
υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος, αδυναμία έγκαιρου εντοπισμού άλλης 
οικονομικής προσφοράς. 
β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με 
την παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των 
φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός 
φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των 
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο 
εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016,  
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή 
έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις 
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε 
μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι 
αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας 
υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 
λειτουργίας,  
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός 
φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού,  
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 
4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, 
μέσα,  
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του 
οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 
παρεμβατικά, μέσα,  
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες 
παρόμοιες κυρώσεις,  
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση 
των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της 
παρούσας,  
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ 
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αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 
ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα 
συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη 
συγκεκριμένη διαδικασία.  
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται 
σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την 
προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας. 
2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη 
διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής 
της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει. 
2.2.3.6. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω 
πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω 
περιπτώσεις . 
2.2.3.7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία 
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την 
αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα 
στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς 
αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 
οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει 
αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό 
επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης 
δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού 
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων 
κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 
του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 
2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση 
του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και 
από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς 
παροχή υπηρεσιών, ήτοι στην καταπολέμηση κουνουπιών με τη μέθοδο της 
προνυμφοκτονίας και ακμαιοκτονίας , να διαθέτουν το απαιτούμενο επιστημονικό 
προσωπικό, καθώς και το σχετικό τεχνικό εξοπλισμό για την Οργάνωση και υλοποίηση 
υπηρεσιών καταπολέμησης κουνουπιών. 
Ειδικότερα απαιτείται: 

• να διαθέτουν ισχύουσα άδεια παροχής υπηρεσιών καταπολέμησης τρωκτικών και 
εντόμων  σε κατοικημένους χώρους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων 

• να είναι εγγεγραμμένοι (όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της 
επαγγελματικής    δραστηριότητας) σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά 
μητρώα που τηρούνται στο κράτος - μέλος εγκατάστασής τους (πχ Επαγγελματικό 
Επιμελητήριο στην Ελλάδα), όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του 
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Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη 
απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό. 

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

2.2.5 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της τεχνικής και επαγγελματικής 
ικανότητας, να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 
δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή 
τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην 
ικανότητα των οποίων στηρίζονται. 

2.2.6 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

 

2.2.6.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται 
σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής των παραγράφων 2.2.4 και 2.2.5 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή 
της προσφοράς τους  ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 
παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-
2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα, το οποίο αποτελεί 
ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 
2.2.6.2 Αποδεικτικά μέσα 
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις 
συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την 
υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά 
τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς 
στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών 
που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 
παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 
2.2.4- 2.2.8). 
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του 
οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον 
οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η 
αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά 
και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού 
μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 
προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη 
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα 
πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά 
τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο, 
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β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από 
την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας.  
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό 
ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 
2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, 
στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 
δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - 
μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας. 
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην 
οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας 
παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται 
στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. 
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου 
ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι 
οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 
γ) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, εφόσον ο 
προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι 
εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και 
υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους]. 
Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους 
της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές  είναι ονομαστικές, καθώς και 
αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των 
μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο 
βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα 
υποβολής της προσφοράς. 
Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το 
δίκαιο της έδρας της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του 
κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική 
κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά 
είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 
εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να 
προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει 
συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της 
προσφοράς. 
Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το  δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την 
έδρα της δεν έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης 
ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, 
διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη 
κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια 
κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την τελευταία Γενική 
Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί 
κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν 
της είναι γνωστοί. 
Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, 
να  αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση 
αυτή η εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία. 
Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής 
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) 
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«Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το 
ν. 3414/2005» και 
δ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή 
της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, 
σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 
B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για 
την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν: 
α) Ισχύουσα άδεια παροχής υπηρεσιών καταπολέμησης τρωκτικών και εντόμων σε 
κατοικημένους χώρους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
β) Πιστοποιητικό από όπου να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένοι (όσον αφορά την 
καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας) στα επαγγελματικά ή 
εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος - μέλος εγκατάστασής τους (πχ 
Επαγγελματικό Επιμελητήριο στην Ελλάδα), όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση 
ορίζεται στο Παράρτημα αυτό και με το οποίο να αποδεικνύουν το ειδικό επάγγελμά τους. 
              Επίσης, όπου δεν προβλέπεται η ως άνω εγγραφή, τούτο δύναται με οποιοδήποτε 
άλλο πρόσφορο μέσο (ενδεικτικά αναφέρεται η βεβαίωση από αρμόδια φορολογική αρχή 
έναρξης εργασιών φυσικού ή νομικού προσώπου, βεβαίωση αρμόδιας φορολογικής αρχής 
από την οποία να προκύπτει ο κωδικός αριθμός δραστηριοτήτων), συμπεριλαμβανομένης 
ένορκης δήλωσης ενώπιον συμβολαιογράφου, στην οποία αναφέρεται το ειδικό επάγγελμά 
τους]. 
Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 
Εμπορικό ή Επιμελητήριο. 
Β.3. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση 
νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., 
κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει 
να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, 
το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους 
οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των 
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 
Β.4. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που 
προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από 
οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, 
κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν 
να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την 
αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή 
των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη 
στον εν λόγω κατάλογο.  
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους 
οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά 
τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες 
καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται 
από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό 
εγγραφής τους.  
Β.5. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει 
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στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 
4412/2016. 
Β.6. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 
φορέων, για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.  
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2.3  Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει τιμής  ( χαμηλότερη τιμή  σε  ευρώ). 
 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών  

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο οικείο παράρτημα 
Διακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας  προμήθειας .  
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά ψηφιακά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την 
ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως 
πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του 
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών  
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην 
ελληνική γλώσσα. Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει μέχρι την 12η/06/2020  ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 14:30 (λήξη προσφορών) στο κατάστημα της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων (ΠΕ Κέρκυρας), Σπ. Σαμάρα 13, Κέρκυρα, στη Διεύθυνση 
Γραμματείας (2ος όροφος), για το Τμήμα Προμηθειών, της Διεύθυνσης 
Οικονομικού, της Γενικής Δ/νσης Διοίκησης-Οικονομικού και Πληροφορικής  της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.  

 
2.4.2.2. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  
 
Οι Προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟ στον οποίο πρέπει 
να αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι: 
 

α) ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

β) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΟΙΚ/ΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦ/ΚΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

γ) Πρόχειρος μειοδοτικός Διαγωνισμός για την για την  ανάθεση υλοποίησης του έργου  

:«Καταπολέμηση Κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας για τα έτη  

2020 και 2020» και με προϋπολογισμό ποσού των εβδομήντα χιλιάδων  ευρώ (70,000,00 

€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει την τιμή για τα Οικονομικά Έτη 2020  και 2021 

στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. _______/________2020 διακήρυξης. 

 





18 

 
δ) Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής Προσφορών: 12/06/2020 και ώρα: 14:30 

 

ε) Στοιχεία Οικονομικού Φορέα: (συμπληρώνεται Ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική 
διεύθυνση, τηλέφωνο και ΑΦΜ) 
 

 (α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» στον οποίο 
περιλαμβάνεται τα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 του 
ν.4412/2016 και την παρούσα διακήρυξη. 
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η 
τεχνική προσφορά  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 του ν.4412/2016 και την 
παρούσα διακήρυξη. 
(γ) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται 
η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 
του ν.4412/2016 και την παρούσα διακήρυξη.  
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν, επίσης επιπλέον, τις ενδείξεις του 
ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟΥ. 
Από τον προσφέροντα σημαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν 
εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον 
ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις 
σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της 
συγκεκριμένης πληροφορίας. 
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις 
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής 
προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά 
συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές φόρμες της διακήρυξης.  
2.4.2.4. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους, όπως 
περιγράφεται παρακάτω: 

2.4.3 Περιεχόμενα  των Φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Τεχνική 
Προσφορά»  

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη 
διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν: 
α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 
του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας 
διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει 
αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης. 
β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016. 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ 
για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 
2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 
προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή συμπληρώνοντας το φύλλο 
συμμόρφωσης όπως αυτό επισυνάπτεται στη διακήρυξη. 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά»/ Τρόπος σύνταξης και 
υποβολής οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα διακήρυξη 
κριτήριο ανάθεσης όπως ορίζεται κατωτέρω. 
Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα (όπου ως «μονάδα» 
λογίζεται το σύνολο των προκηρυσσόμενων υπηρεσιών και, ως εκ τούτου, ο υποψήφιος θα 

http://www.promitheus.gov.gr/
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καταχωρήσει τη συνολική τιμή προσφοράς για  12 πλήρεις ψεκαστικούς κύκλους  άνευ 
ΦΠΑ). 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των 
υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβαση. 
Συγκεκριμένα, 0,06% στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, το οποίο 
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού 
εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% , 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(Α.Ε.Π.Π.) 
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή 
που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η 
προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η 
τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από 
την αναθέτουσα αρχή. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 
διάστημα τεσσάρων (4) μηνών (ή 120 ημερών) από την επόμενη της διενέργειας του 
διαγωνισμού. 
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 
απορρίπτεται. 
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α 
του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό 
διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 
προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η 
αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας 
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά, εφόσον τους 
ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους 
είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις 
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται 
πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 
2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων 
δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου 
οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. 
(Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,  
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν 
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν 
έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την 
παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή 
σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 
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ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 
προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της 
παρούσας ( περ.γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση 
ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών 
φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων,  
στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 
ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  
η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα 
έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της σύμβασης. 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Aποσφράγιση προσφορών 

Το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην 
έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 
του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

-Αποσφράγιση των (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» 
και «Οικονομική Προσφορά» την   16-06-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα  09:30 π.μ. 

-Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.  

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο 
στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, 
με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως 
εμπιστευτικές. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το 
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 
4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει 
στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά 
των κειμένων διατάξεων. 
Ειδικότερα : 
α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο 
υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.  
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, 
σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την 
απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και 
βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της 
σύμβασης.  
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, 
μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, 
αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για 
όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι 
φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την 
αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως 
άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.  
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δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και 
συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, 
την κατάταξη των προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης 
και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.  
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της 
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την 
τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, 
κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην 
περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016.  
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με 
κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση 
γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων 
που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.  
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση/αποφάσεις του 
αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται  στους 
προσφέροντες.  
Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της 
παρούσας.  
Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών 
και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση κατά την 
κρίση της επιτροπής. 
 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - 
Δικαιολογητικά κατακύρωσης  

 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση 
στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), 
και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση 
της σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που 
περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά 
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 
διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των 
παραγράφων 2.2.4 -2.2.8  αυτής. 
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), 
σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) 
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους.  
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών αποστέλλεται ενημερωτικό ηλεκτρονικό 
μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 
Αν μετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί 
ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται 
προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε 
(5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησής του. Η Αναθέτουσα Αρχή 
μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για 
δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών 
που κατατέθηκαν. 
Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 
i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  
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ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 
(λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της Αναθέτουσας Αρχής για 
μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το 
Τ.Ε.Υ.Δ. ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και 
μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του.  
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν 
προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι 
πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της 
παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 
πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο 
αποφαινόμενο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την 
κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του 
προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της 
Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 
 

3.3  Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  
Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 
προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 
4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 
επέρχονται  με την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, 
εφόσον αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. 
Η Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του 
συμφωνητικού εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  
Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό 
μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση, με την ίδια 
διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  
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3.4       Ενστάσεις  

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία άσκησής της 
είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η 
ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών. 
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, με τη συμπλήρωση της ειδικής 
φόρμας του Συστήματος και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή αρχείου 
τύπου .pdf, το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης.  
H Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας 
Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 
4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας 
τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η 
καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 
4412/2016. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και επιστρέφεται με πράξη της 
Αναθέτουσας Αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή.  
Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης. 
 

3.5  Ματαίωση Διαδικασίας 
Η Αναθέτουσα Αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 
4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν 
διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, 
μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να 
αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το 
σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

    4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

  4.1 Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης  
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 
με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% 
επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της 
σύμβασης.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον 
αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης κατά το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα  
της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν.4412/2016.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι 
του αναδόχου. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της ή αποδεσμεύεται τμηματικά, 
κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των υπηρεσιών που 
παραλήφθηκαν οριστικά μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 
αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή 
των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του 
εκπροθέσμου.  
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4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 
παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  
 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης  
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με 
το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται 
στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα 
όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και 
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 
 

4.4 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.  
 

4.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  
4.5.1. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, 
να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 
132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,  
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να 
έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει 
του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά από  το Περιφερειακό 
Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων  με χρηματικά εντάλματα, σε εύλογο χρονικό διάστημα 
από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εκτελούμενων εργασιών και 
βεβαίως ύστερα από την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από 
τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016,(καθώς και κάθε άλλου 
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή).  
Η πληρωμή θα γίνεται με την ολοκλήρωση κάθε τεσσάρων (4) κύκλων εργασιών, εφόσον ο 
ανάδοχος έχει εκπληρώσει όλες τις συμβατικές του υποχρεώσεις μέχρι τότε και έχει δοθεί η 
βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών από την Επιτροπή Παρακολούθησης - Παραλαβής του 
έργου. Μετά το πέρας όλων των προγραμματισμένων κύκλων εργασιών θα γίνει πλήρης 
εξόφληση του αναδόχου μετά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή αυτών από την ως άνω 
αναφερόμενη Επιτροπή. 
Σε περίπτωση που οι προσφέροντες ζητούν στην προσφορά τους διαφορετικό τρόπο 
πληρωμής, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση 
του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  
α) Επιβάλλεται κράτηση 0,06 % υπέρ της ΕΑΑΔΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε 
πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 
σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 
Ν.4013/2011, όπως ισχύει), 
β) Κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) 
υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και 
κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 
Αναθέτουσα Αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων 
Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016. 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% 
και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος αξίας 4,0% επί του καθαρού ποσού. 
 
5.2   Κήρυξη οικονομικού φορέα ως έκπτωτου - Κυρώσεις  
5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 
υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, 
εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές 
εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες 
διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, 
λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη 
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη 
συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η 
προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται 
αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω 
προθεσμίας συμμόρφωσης. 
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση 
του για παροχή εξηγήσεων, ως κύρωση, η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης 
της σύμβασης, Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του 
ν. 4412/2016 αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 
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5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της 
διάρκειας της 
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις 
βάρος του 
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της 
συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί 
της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 
επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να 
ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που 
αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της 
διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της 
σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει 
τον ανάδοχο έκπτωτο. 
 

5.3  Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των 
συμβάσεων 
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει 
των όρων 
των παραγράφων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις) και 6.4. 
(Απόρριψη παραδοτέων– Αντικατάσταση), να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας 
και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα που εκτελεί-διοικεί τη σύμβαση, 
μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε 
γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο 
όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 
προσφυγή. 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης 
 Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από 
τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Κέρκυρας  και όπως  
αναλυτικά αναφέρεται στο  παράρτημα Β της  παρούσας, η οποία  θα εισηγείται στην 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας  Ιονίων Νήσων  για όλα τα ζητήματα που αφορούν 
στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των 
ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και 
παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 
 

6.2 Διάρκεια σύμβασης 
6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την ημέρα της υπογραφής της και μέχρι  την  
ολοκλήρωσή  της  για  χρονικό  διάστημα   μέχρι 31-12-2021 και  θα  περιλαμβάνει   12  
πλήρεις  κύκλους εφαρμογής ανά έτος κατά το χρονικό διάστημα (1 Ιανουαρίου μέχρι και 
31 Οκτωβρίου κάθε έτους). 
 6.2.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι και 3 μήνες. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να 
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ζητήσει την παράταση της υλοποίησης του προγράμματος χωρίς την τροποποίηση του 
Φυσικού Αντικειμένου που αναφέρεται στην παρούσα προκήρυξη: 
⚫ Λόγω των κλιματικών συνθηκών, οι οποίες ευνοούν την ανάπτυξη των προνυμφών 
των   κουνουπιών. 
⚫ Λόγω της πρόσθετης χρηματοδότησης του έργου από άλλους φορείς ή για άλλους 
λόγους   αποκλειστικής δικής της ευθύνης. 
⚫ Λόγω προβλημάτων Δημόσιας Υγείας. 
Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 
παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν 
στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν 
οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις 
βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 
της παρούσας. 
 

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή 
παραλαβής που έχει συγκροτηθεί  με  την  αριθμ. 1141-53/23-12-2020 (ΑΔΑ:653Ν7ΛΕ-ΤΜ6) 
απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής. 
Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να 
παραστεί και ο ανάδοχος. 
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν 
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο 
προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους 
όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την 
καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν 
οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη 
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν 
λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η 
οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση 
της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική 
παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει 
σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με 
απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό 
διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί 
σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει 
συντελεσθεί αυτοδίκαια. 
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με 
την παράγραφο 6 του άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 
δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη 
των σχετικών πρωτοκόλλων. 
 

6.4 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση 
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή 
/και παραδοτέων με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με 
άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που 
ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής 
διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να 
είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται 
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σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 
της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν 
μέσα στην  προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, 
κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
 
 

 
 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

 
 
  ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

                        ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄__________________________________ 

ΖΩΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ     στην    ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
 

ΖΩΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

 

Α. ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
----------------------------------------------------- ------------------------------------- 
Κερκυραίων 
ΑΛΕΠΟΥ: Ποτάμι, Κάμπος, Τρίκλινο.  
ΕΥΡΩΠΟΥΛΟΙ: Άγιος Ιωάννης, Προβατά προς Τρίκλινο.  
ΚΑΝΑΛΙΑ: Λατσέϊκα 

Επίσης στις περιοχές: Νησί Γκερέκου και στο στάδιο στο Κοντόκαλι, μαρίνα Γουβιών, 
στις Αλυκές Ποταμού και παρόχθια του ποταμού στον  Ποταμό, στην Λίμνη 
Χαλικιόπουλου, στο Κανόνι, εντός του Μον Ρεπό. 

 

Περιοχή Αχιλλείων 

ΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ: Στα φρεάτια αποχέτευσης όμβριων μέσα στο χωριό και Κοκόλη, 

Ψειρολία, διασταύρωση Μπενιτσών, πηγή Κοντού. 

ΑΓΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ: Φοντάνα στους κάδους στο εικόνισμα, Κάτω Γειτονιά, Τζώρα 

και Μαμαλάτικα. 

ΑΝΩ ΓΑΡΟΥΝΑ: Λουμιπάνα, Βαρκά και στα φρεάτια ομβρίων μέσα στο χωριό. 

ΒΑΡΥΠΑΤΑΔΕΣ: Στα φρεάτια αποχέτευσης ομβρίων κατά μήκος του κεντρικού, 

Ροϊδι, έξω από το τέννις. 

ΒΙΡΟΣ: Κεντρική τάφρος Καστανιάς, κεντρική τάφρος Βιρού, λίμνη Χαλικιόπουλου, 

στο δίκτυο απορροής ομβρίων κατά μήκος των δρόμων καις το δημοτικό σχολείο. 

ΓΑΣΤΟΥΡΙ: Τάφρος Μεταμόδι, Παχάτικα, τράφος Φονιά, Πέραμα στην περιοχή της 

λιμνοθάλασσας, Λιβάδι, γέφυρα Κάϊζερ, περιοχή γύρω από το ξενοδοχείο Αίολος και 

απέναντι από το ξενοδοχείο Binzan. 

ΚΑΛΑΦΑΤΙΩΝΕΣ: Κάτω από την παιδική χαρά, Μοναστηράκι, Φαγογιαννάτικα, 

Καντήλα, Μπουκατέρα, Τζάρη, Καρτάνου, Γράβα, Κάτω Κοθονίκι, Κούραμος, 

Παλιόστανη και Καμάρι. 

ΚΑΜΑΡΑ: Ο τράφος από Παναουλάτικα προς Α.Αποστόλους, τράφος προς 

Καρδαμάτικα, τράφος προς το Αλεποχώρι και στα φρεάτια ομβρίων. 

ΚΑΤΩ ΓΑΡΟΥΝΑ: Το έλος από Κεντάνους μέχρι Παναγιά, η τάφρος Αγίου Γορδίου 

και περιοχές γύρω από τον οικισμό Κάτω Γαρούνα με λιμνάζοντα ύδατα. 

ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΟΙ ΜΕΣΗΣ: Στα φρεάτια απορροής ομβρίων κατά μήκος του 

κεντρικού δρόμου, σε περιοχή γύρο από το Γυμνάσιο-Λύκειο, Μαντούκι, κεντρική 

πλατεία, Ριγανάτικα, Άγιος Ιωάννης. 

ΚΟΥΡΑΜΑΔΕΣ: Στα φρεάτια απορροής ομβρίων κατά μήκος του κεντρικού 

δρόμου, Σκαλίτη, κάτω από το Κοινοτικό γραφείο, Πηγάδια. 

ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΕΣ: Βρυώνη, Χρυσίδα, Μηλιά στην έξοδο του βιολογικού σταθμού, 

πέριξ των κάδων απορριμμάτων και πέριξ των αντλιοστασίων των λυμάτων. 

ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ: Ποταμάκι, στα φρεάτια απορροής ομβρίων κατά μήκος των δρόμων. 

ΣΤΑΥΡΟΣ: Στους οικισμούς Κομιανάτικα, Δαφνάτα, Λουκάτα, Χαλδιάτα, Μακράτα 

και Κορνάτα. 
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Περιοχή Παρελίων 

Ποτάμι Ερμόνων, Λιβάδι Ρόπα. 

 

 

Περιοχή Φαιάκων 

Στην Τοπική Κοινότητα Σωκρακίου: Στο ποτάμι που υπάρχει ανάμεσα από τα χωριά 

Σωκρακίου – Ζυγού. 

Στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Μάρκου: Στο γήπεδο εντός Νέου Οικισμού Αγίου 

Μάρκου, στη θέση Πυργί στο πρώην ξενοδοχείο Μπογδάνου, στη θέση Πόρτο στο 

λιμανάκι και κατά μήκος όλου του μικρού ποταμού που καταλήγει εκεί. 

Στην Τοπική Κοινότητα Σπατύλα: Στις θέσεις: Μύλος, Πρίνος, Αμυγδαλιά, Λάκοι, 

Γεφύρι του Τζίλιου, Μπαλάλα. 

Στην Τοπική Κοινότητα Ζυγού: Στο ποτάμι δίπλα στο νεκροταφείο Ζυγού, διάφορα 

σημεία του χωριού κοντά στα πλυντήρια του κ. Βασιλάκη. 

 

Περιοχή Παλαιοκαστριτών 

Τοπική Ενότητα Λιαπάδων, Τοπική Ενότητα Δουκάδων, Τοπική Ενότητα 

Γαρδελάδων, Τοπική Κοινότητα Σκριπερού και Λιβάδι Ρόπα. 

 

ΔΙΑΠΟΝΤΙΟΙ ΝΗΣΟΙ 

---------------------------------------------------------------------------- 

Νήσος Οθωνών  

Στις θέσεις: Άμμος, Χωματερή, Χωριό, Δάφνη, Αργυράτικα, Μαστοράτικα και 

Τζιτσιάτικα. 

Νήσος Ερείκουσας 

Στις θέσεις: Ντούρη, Παλιοκάλυβα, Δέντρα, Γκριτσιάνικα, Φύκι και Χωματερή. 

Νήσος Μαθρακίου 

Στις θέσεις: Λιμάνι, Γεάτικα, Πάνω Πάντα, Κάτω Πάντα, Κατσουράτικα και 

Χωματερή. 
 
 
Β. ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Περιοχή Κασσωπαίων 

Κατά μήκος της επαρχιακής οδού Κέρκυρας  - Κασσιώπης, στο Καλάμι, στην θέση 

Κασσιώπη. 

 

Περιοχή Θιναλίων  

Λίμνη Αντινιώτη, όλη η παρόχθια περιοχή της λίμνης, Κουνουφέδι, Καλαμάκι, 

Τσελίνα ή Παλαιολίμνη, Αλμυρός και κατά μήκος της παραλιακής οδού στη θέση 

Αχαράβη, περιοχή της Παλαιάς Περίθειας. 

 

Περιοχή Εσπερίων 

Τοπική Ενότητα Σιδαρίου: Στον τσιμεντοαύλακα πίσω από το πρώην δημοτικό 

σχολείο, στον τσιμεντοαύλακα του επαρχιακού δρόμου Σιδαρίου Περουλάδων, στο 

ρέμα Λοξίδα, στην παράκτια ζώνη του ποταμού Τυφλού, στα φρεάτια του πάρκινγκ. 

Δημοτική Κοινότητα Αυλιωτών: Στο κέντρο του χωριού από Φαρλή έως και 

‘Βιβλιοπωλείο’, στην περιοχή του Αγ. Στεφάνου: από εστιατόριο SUN SET μέχρι την 

εκκλησία του Αγ. Στεφάνου και από την διασταύρωση ‘Ξενοδοχείο Σταυροδρόμι’ 
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μέχρι τέλους του οικισμού Αγ. Στεφάνου προς Αρίλλα. Παράκτια ζώνη του ποταμιού 

του Αγ. Στεφάνου. 

Δημοτική κοινότητα Καρουσάδων: Περιοχή Αγνός στο ποτάμι, Άγιος Ιωάννης στο 

ποτάμι Τυφλός (αφορά και το Σιδάρι), εντός του κυρίου οικισμού και στα φρεάτια 

ομβρίων υδάτων. 

Δημοτική Κοινότητα Μαγουλάδων: Στις περιοχές: Αρίλλα στο ποτάμι και στους 

υπονόμους στη θέση Αρμουράδων, στους υπονόμους στην πλατεία Μαγουλάδων, στα 

χαντάκια δίπλα από το ελαιουργείο Πορτ Σαίντ, στους Γουσάδες από το βενζινάδικο 

και κατά μήκος του κεντρικού δρόμου. 

Δημοτική Κοινότητα Αντιπερνών: Στον κεντρικό δρόμους και στο χώρο πίσω του 

Τέμπου. 

Δημοτική Κοινότητα Αγραφών: στα γεφύρια ‘Μπεζονίου’, ‘Ροπίλα’, ‘Λουφάκι’, στο 

αυλάκι του δρόμου από Περικλάδι μέχρι Σουπάτα, στους χώρους που είναι οι κάδοι 

απορριμμάτων και στα 3 σημεία που καταλήγουν λύματα από αποχετεύσεις 

Κάνουλες, Μπάκλη, Πονή. 

Δημοτική Κοινότητα Καβαλλουρίου: στα αυλάκια του κεντρικού δρόμου, όπου 

χύνονται οι αποχετεύσεις, καθώς καις το χώρο της δεξαμενής στ θέση Πηγαδούλια. 

 

Περιοχή Αγίου Γεωργίου 

Τοπική Κοινότητα Αγίου Αθανασίου: στις ακόλουθες θέσεις 

1. Στα χαντάκια που βρίσκονται στο Δημοτικό δρόμο, από Πανωχώρι μέχρι 

Κάτω πηγάδι. 

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

βρύση Κατσαμά. 

3. Στο ρέμα που βρίσκεται πίσω από την πηγή στο Κάτω πηγάδι. 

4. Στο φρεάτιο που φεύγει από την πηγή και φτάνει από το Γραφείο της 

Κοινότητας (στο συγκεκριμένο φρεάτιο όλα τα όμβρια ύδατα από το 

Πανωχώρι). 

Τοπική Κοινότητα Αγρού:  

1. Θέση «ΚΟΥΤΣΟΜΥΤΗ¨ πίσω από το Δημαρχείο. 

2. Θέση «ΚΑΜΠΟΣ» στην κατάληξη του αποχετευτικού 

3. Στη βρύση (Ηρώο) 

4. Στους Ασπιωτάδες από Εκκλησία μέχρι πλατεία Ασπιωτάδων. 

Τοπική Κοινότητα Αρκαδάδων: 

1. Στα δύο ελαιουργεία 

2. Στη θέση «Βουλιαγμάνη» 

3. Στις εισόδους-εξόδους των υπονόμων και στους κάδους απορριμμάτων. 

Τοπική Κοινότητα Δροσάτου: 

1. Παρόχθια του ποταμού 

2. Στις εισόδους-εξόδους των υπονόμων 

Τοπική Κοινότητα Καββαδάδων: 

1. Κατά μήκος του ποταμιού Καββαδάδων-Αρίλλα 

2. Στο ελαιουργείο Καββαδάδων 

3. Περιοχή «ΒΟΣΤΙΤΣΑ» 

4. Θέση «ΑΛΗ» -παραλία Αγίου Γεωργίου. 

Τοπική Κοινότητα Καστελλάνων Γύρου: 

1. Θέση «Χάντακα» 

2. Θέση «Λίμνη» 

3. Στις εισόδους –εξόδους των υπονόμων και τους κάδους απορριμμάτων  
 

Γ. ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Στους Οικισμούς: Κρητικά, Παλαιοχώρι - Μπαστάτικα, Νεοχώρι, Δραγωτινά και 

Σπαρτερά 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στον συγκεκριμένο Δήμο, όπου λόγω της 

έλλειψης αποχετευτικού συστήματος και αγωγών συλλογής των βρόχινων υδάτων, 

διαθέτει σε όλη την έκτασή της, τάφρους και ακάλυπτα χαντάκια τα οποία αποτελούν 

εστίες μόλυνσης καθότι αυτά δεν χρησιμοποιούνται μόνο για την απορροή των 

βρόχινων υδάτων, αλλά ταυτόχρονα γίνονται και αποδέκτες σκουπιδιών και οικιακών 

και άλλων λυμάτων, σύμφωνα με έγγραφο της κοινότητας προς την Υπηρεσία μας.  

 

Παρόχθια των: ποτάμι Λευκίμμης, λίμνη Κορρισίων, ποτάμι Μεσογγής, Βιταλάδες - 

Γαρδένο.  
 

Δ. ΔΗΜΟΣ ΠΑΞΩΝ 

-----------------------------------------------------------------------------------------  

Στους οικισμούς του Γαϊου, Λάκκας, Λογγού και Μαγαζιών. 

 

 

 

Να σημειωθεί ότι θα πρέπει να γίνει ψεκασμός στους αγωγούς όμβριων υδάτων, στις 

σχάρες του αποχετευτικού δικτύου, στις απολήξεις αποχετευτικών συστημάτων, 

καθώς και στους αύλακες και σε όλες τις περιοχές όπου παρουσιάζονται λιμνάζοντα 

ύδατα (ποτάμια, ρυάκια, κ.τ.λ.) σε όλα τα χωριά των ανωτέρων Δήμων και τους 

οικισμούς, καθώς και σε λοιπές εστίες, όπου κριθεί απαραίτητο, κατόπιν 

υποδείξεων και με την συνεργασία των τοπικών αρχών. 
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Παράρτημα  Β΄ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
Ι.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 

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

 

Για την εκτέλεση του προγράμματος θα απαιτηθούν: 

Λεπτομερής χαρτογράφηση. Η χαρτογράφηση θα γίνει σε όλες τις αναφερόμενες στο 
Παράρτημα Α’ ζώνες Εφαρμογής της ΠΕ Κέρκυρας.   
Λεπτομερής οικολογική χαρτογράφηση φυσικού συστήματος, που θα περιλαμβάνει 
λεπτομερή φυτοκοινωνιολογική χαρτογράφηση-αποτύπωση εστιών.  
Καθορισμός και σήμανση δειγματοληπτικών σταθμών και δημιουργία επιχειρησιακών 
χαρτών. 
 
Να σημειωθεί ότι θα πρέπει να γίνει ψεκασμός στους αγωγούς όμβριων υδάτων, στις 
σχάρες του αποχετευτικού δικτύου καθώς και στις απολήξεις αποχετευτικών συστημάτων 
καθώς και στους αύλακες και σε όλες τις περιοχές όπου παρουσιάζονται λιμνάζοντα ύδατα 
(ποτάμια, ρυάκια, κ.τ.λ.) σε όλα τα χωριά και τους οικισμούς, όπου κριθεί απαραίτητο, 
καθώς και σε λοιπές εστίες, κατόπιν υποδείξεων και με τη συνεργασία των τοπικών αρχών 
και των αρμόδιων Υπηρεσιών. 
 
Θα υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης ή/και συμπλήρωσης των ζωνών εφαρμογής εκ 
μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, μετά από την εξέταση των δεδομένων της χαρτογράφησης, 
των δειγματοληψιών  και τις υποδείξεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου, των 
αρμοδίων Υπηρεσιών και των Τοπικών Αρχών. 
 

ΙΙ. Συνοπτικη περιγραφή των επιμέρους αντικειμένων του έργου  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Διάθεση σκευασμάτων για χρήση στους ψεκασμούς  

Τα σκευάσματα θα είναι ήπια προνυμφοκτόνα σκευάσματα εγκεκριμένα για χρήση 
στην καταπολέμηση κουνουπιών  

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

• Υλοποίηση δράσεων δημοσιοποίησης (Ενημερώσεις κατοίκων, σχολικές 
παρουσιάσεις, δελτία τύπου κλπ). 
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ΙΙΙ. Μεθοδος 

• Η μέθοδος που θα ακολουθηθεί είναι η προνυμφοκτονία.  Δηλαδή ο ψεκασμός των 
εστιών εκκόλαψης των κουνουπιών στο υδρόβιο στάδιο. Ο ανάδοχος υποχρεούται να 
πραγματοποιήσει ψεκασμούς που θα γίνουν από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 
31-10-2020 για το έτος 2020 και από 01-01-2021 μέχρι 31-10-2021 για το έτος 2021. 

• Με βάση τη χαρτογράφηση θα γίνεται παρακολούθηση και καταγραφή εμφάνισης και 
αφθονίας των προνυμφών των κουνουπιών με δειγματοληψίες σε εβδομαδιαία βάση.  
Οι δειγματοληψίες θα γίνονται τόσο με τη μέθοδο Human Bait, όσο και με την χρήση 
παγίδων διοξειδίων του άνθρακα (CO2). Από τις δειγματοληψίες θα γίνεται ταυτοποίηση 
των προνυμφών σε επίπεδο γένους και σε επίπεδο είδους (εργαστηριακός έλεγχος).  

• Από τα αποτελέσματα των εβδομαδιαίων δειγματοληψιών θα ορίζονται οι 
επιφάνειες προς ψεκασμό.  Η εφαρμογή θα γίνεται με εγκεκριμένα σκευάσματα από το 
αρμόδιο Υπουργείο και θα γίνεται με κριτήρια βιοδοκιμών ανθεκτικότητας, σύμφωνα με 
τις μεθόδους που προτείνονται από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ.), 
περιβαλλοντικής συμβατότητας και αποτελεσματικότητας.  Στο πλαίσιο του έργου θα 
υποβάλλονται στην αρμόδια επιτροπή μηνιαίες εκθέσεις που θα περιλαμβάνουν 
μετρήσεις πληθυσμών και τον τρόπο, μέσο και σκεύασμα εφαρμογής που 
χρησιμοποιήθηκε για την καταπολέμηση.   
 

ΙV.  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

•    Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει το σύνολο του έργου, σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης, την 
ισχύουσα νομοθεσία, τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής και των εντεταλμένων 
οργάνων της και τους κανόνες επιστήμης και τεχνικής, με στόχο την βέλτιστη εφαρμογή 
του έργου, την επίτευξη του άριστου αποτελέσματος, την προάσπιση της Δημόσιας 
Υγείας, τη μείωση της όχλησης, με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια και σεβασμό του 
περιβάλλοντος.  

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

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

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

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

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

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

    Αντικατάσταση του Επιστημονικού Υπευθύνου του έργου  μπορεί να γίνει μόνο μετά 
από σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής, από στέλεχος αντίστοιχων προσόντων 
και με τους ίδιους όρους της παρούσας. 

•  Ο ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιήσει ψεκασμούς που θα γίνουν από την 
υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 31-10-2020 για το έτος 2020 και από 01-01-2021 
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μέχρι 31-10-2021 για το έτος 2021 και θα περιλαμβάνουν 12 πλήρεις ψεκαστικούς 
κύκλους ανά έτος. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•    Ο  ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί δειγματοληπτικούς ελέγχους. 
       Με βάση τη χαρτογράφηση, οικολογική χαρτογράφηση και τον εντοπισμό υδάτινων 

συλλογών, ο ανάδοχος θα εκτελεί δειγματοληψίες σε όλες τις περιοχές εκτέλεσης του 
έργου με εβδομαδιαίες περιφορές. Ο δειγματοληπτικός έλεγχος περιλαμβάνει τη 
συλλογή και καταμέτρηση ανά ψεκαστικό κύκλο καθώς και την τοποθέτηση παγίδων 
σύλληψης ακμαίων των κουνουπιών από περιοχές που θα υποδειχθούν. 

       Επίσης, θα πρέπει να διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο για τη διαπίστωση τυχόν 
υπολειμμάτων των βιοκτόνων που έχουν χρησιμοποιηθεί. 

•   Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το ανάλογο προσωπικό και τα κατάλληλα μέσα 
(μηχανοκίνητα ψεκαστικά, ψεκαστήρες, βυτία, ψεκαστικά μηχανήματα με κατάλληλα 
μπέκ κλπ), και να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα προφύλαξης από τα εντομοκτόνα, 
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των οικόσιτων και παραγωγικών ζώων, των υδρόβιων οργανισμών, των ανθρώπων, του 
περιβάλλοντος. 

•   Ο ανάδοχος του έργου οφείλει να διαθέσει όλο τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό 
που απαιτείται για την επιτυχή εκτέλεση του έργου.  

•   Ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός που θα δηλωθεί θα πρέπει να βρίσκεται καθ΄ όλη τη 
διάρκεια της  σύμβασης στην περιοχή του έργου.  

•  Για την υλοποίηση του έργου απαιτούνται κατ’ ελάχιστο δύο (2) μηχανοκίνητα οχήματα 
με τον απαραίτητο για τους ψεκασμούς εξοπλισμό. 

•    Απαιτούνται, επίσης παγίδες σύλληψης ακμαίων κουνουπιών, όπως θα καθορισθούν 
από κοινού με την Επιτροπή Παρακολούθησης. 

•   Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει εφεδρικά ψεκαστικά μηχανήματα και ψεκαστήρες 
πλάτης, για τις περιπτώσεις βλαβών. 

•    Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προτείνει και να διαθέσει ό,τι επιπλέον απαιτείται ή 
θα απαιτηθεί για την καλή εκτέλεση του έργου και την επίτευξη των στόχων της 
διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας και τη μείωση της όχλησης.  

•   Οι υπεύθυνοι υπάλληλοι της Επιτροπής Παρακολούθησης-Παραλαβής του έργου ή/και 
οι υπάλληλοι των αρμόδιων Υπηρεσιών που παρακολουθούν το έργο, θα 
παρευρίσκονται στον τόπο παρασκευής του ψεκαστικού υγρού. Θα ελέγχουν την ορθή 
παρασκευή του ψεκαστικού υγρού, την κανονικότητα εφαρμογής των ψεκασμών, την 
ψεκαζόμενη έκταση καθώς και τα χρησιμοποιούμενα φάρμακα. Επιπλέον, θα 
καθορίζουν τις ώρες έναρξης, διακοπής και λήξης των ψεκασμών. 

•    Η  χρησιμοποίηση του ψεκαστικού υγρού πρέπει να γίνεται αμέσως μετά την 
παρασκευή του. Η ποσότητα του ψεκαστικού υγρού που θα παρασκευάζεται θα είναι 
τόση, ώστε να μην περισσεύει για την επόμενη ημέρα.  

•   Ο  ανάδοχος ευθύνεται για τυχόν ατύχημα που μπορεί να γίνει από οποιαδήποτε αιτία 
στο προσωπικό που χρησιμοποιεί και προς τρίτα πρόσωπα, καθώς επίσης στα μέσα 
ψεκασμού κατά την διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας. Για την αποφυγή ατυχημάτων 
και ζημιών ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παίρνει όλα τα κατάλληλα για κάθε 
περίπτωση μέτρα. 

 •  Οι αναγκαίες καθημερινές ποσότητες φαρμάκων μεταφέρονται στις περιοχές που θα 
ψεκαστούν με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου. Επίσης, ο προσφέρων επιβαρύνεται 
και με τις δαπάνες του απαιτούμενου νερού καθώς και με αυτές της παρασκευής του 
ψεκαστικού υγρού. 

 •  Η  αμοιβή ασφάλισης και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη απαιτηθεί από τον ανάδοχο, 
βαρύνει αποκλειστικά αυτόν και ουδεμία σχέση ή εντολή συνδέει αυτόν με την 
Περιφέρεια. 

 •  Ο ανάδοχος υποχρεούται να ψεκάσει με την ίδια τιμή της προσφοράς του, όσες φορές 
παραστεί ανάγκη. Επίσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να ψεκάσει και νέα περιοχή, εντός 
της κάθε ψεκαζόμενης περιοχής και εκτός των προαναφερόμενων, σε περιπτώσεις που 
κρίνεται αναγκαίος ο εποχιακός ψεκασμός από την Επιτροπή Παρακολούθησης-
Παραλαβής του έργου. 

•  Ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει τον ψεκασμό σε έκταση όπου   
εφαρμόστηκε πλημμελώς.  

•   Τον ανάδοχο βαρύνουν δαπάνες σχετικές με αποζημιώσεις καταστροφών και δαπάνες 
σχετικές με αποζημιώσεις για κάθε θετική και αποθετική ζημία, διαφυγόντα κέρδη και 
ατυχήματα στο προσωπικό που θα απασχοληθεί ή βλάβες σε τρίτα πρόσωπα ή βλάβες 
στην πανίδα ή βλάβες σε πράγματα. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη, αστική ή 
ποινική, για όλα τα παραπάνω ακόμα κι αν συμβούν τυχαία, στο μέτρο που το έργο θα 
εκτελεστεί με ευθύνη και επιμέλειά του. Για το σκοπό αυτό ο ανάδοχος υποχρεούται να 
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λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού που θα 
απασχοληθεί και να εφαρμόζει όλες τις κείμενες νομικές διατάξεις. 

•    Ο ανάδοχος υποχρεούται σε δράσεις δημοσιοποίησης (Ενημερώσεις κατοίκων, σχολικές 
παρουσιάσεις, δελτία τύπου κλπ). 

•   ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:  
 - Ένα μήνα μετά την έναρξη του έργου, ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τους 

οικολογικούς χάρτες για χρήση στην καταπολέμηση κουνουπιών των φυσικών 
συστημάτων εφαρμογής του έργου. 

- Θα υποβάλλονται στην Επιτροπή Παρακολούθησης-Παραλαβής του έργου εβδομαδιαία 
προγράμματα κίνησης των συνεργείων. Τα προγράμματα θα κατατίθενται από την 
προηγούμενη Παρασκευή και θα κοινοποιούνται στις Δημοτικές .Ενότητες, ώστε να 
είναι δυνατός ο συνεχής έλεγχος του έργου. Οι οριζόμενες προς ψεκασμό επιφάνειες, 
θα πρέπει να περιλαμβάνουν αναφορά της περιοχής, του οικοδομικού τετραγώνου, της 
οδού ή κάθε άλλης δυνατής πληροφορίας που θα συγκεκριμενοποιεί επακριβώς τις 
θέσεις τους, έτσι ώστε να παρέχεται και πρακτικά η δυνατότητα ελέγχου (της σωστής 
διασποράς των σκευασμάτων στο περιβάλλον, της εφαρμογής των μέτρων ασφαλείας 
του προσωπικού-μάσκες και γάντια- κ.λ.π.), από την πλευρά της Επιτροπής.  

- Θα υποβάλλονται ανά κύκλο εφαρμογής στην Επιτροπή Παρακολούθησης-Παραλαβής 
του έργου Εκθέσεις Προόδου εργασιών. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει 
Απολογισμό ή Έκθεση Προόδου όποτε η Αναθέτουσα Αρχή το απαιτήσει. Οι Εκθέσεις 
Προόδου θα πρέπει να περιλαμβάνουν απαραιτήτως τις ψεκαστικές εφαρμογές, την 
έκταση και τα χρησιμοποιούμενα σκευάσματα.  

- Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποστέλλει στην Επιτροπή Παρακολούθησης-Παραλαβής  
του έργου, σε ηλεκτρονική αλλά και έντυπη μορφή, ανά δεκαπενθήμερο αλλά και μετά 
την ολοκλήρωση του έργου, καταγραφή της πυκνότητας του πληθυσμού των 
προνυμφών από τα σημεία συλλογής που θα του έχουν υποδειχθεί. 

    - Με την ολοκλήρωση του έργου ο ανάδοχος υποχρεούται όπως παραδώσει στην 
Επιτροπή Παρακολούθησης-Παραλαβής του έργου καταγραφή και ψηφιακή απεικόνιση 
των ψεκασθεισών περιοχών. 

- Μετά την ολοκλήρωση του έργου θα ακολουθήσει σύνταξη και υποβολή Τελικής 
Έκθεσης, με συνολική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του Προγράμματος, προτάσεις 
για την αντιμετώπιση προβλημάτων που διαπιστώθηκαν κατά την χρονική περίοδο 
ισχύος της σύμβασης με πλήρη αναφορά στον τρόπο επίλυσής τους καθώς και 
προληπτικές ενέργειες για την πρώιμη αντιμετώπισή του.  

- Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση παρουσίασης των αποτελεσμάτων του 
συνολικού έργου σε περίπτωση που ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.  

 

V. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (απαραίτητα δικαιολογητικά του φακέλου Τεχνική Προσφορά) 

      Η Τεχνική προσφορά του υποψηφίου/ων αναδόχου/ων, πρέπει (επί ποινή αποκλεισμού) 
να περιλαμβάνει: 

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

     β)  Δικαιολογητικά Τεχνικής Ικανότητας 
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β.1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως 
προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, του υποψηφίου για την αποκλειστική χρήση 
εγκεκριμένων προνυμφοκτόνων σκευασμάτων για καταπολέμηση κουνουπιών, όπως 
αυτά παρουσιάζονται στη σχετική οδηγία του Υπουργείου Υγείας 

β.2. Εγκρίσεις των σκευασμάτων  που θα χρησιμοποιηθούν 

β.3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως 
προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, του υποψηφίου στην οποία θα αναγράφεται 
λεπτομερής κατάσταση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού που πρόκειται να 
χρησιμοποιήσει ο υποψήφιος, κατά την υλοποίηση του έργου 

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

β.5. Βιογραφικό του Επιστημονικού Υπευθύνου (υπογεγραμμένο από αυτόν) 

β.6. Αντίγραφο/α  τίτλου/ων σπουδών  του Επιστημονικού Υπευθύνου εκτός και αν 
προέρχεται από Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της αλλοδαπής όπου απαιτείται επικύρωση 
του αντιγράφου από οποιονδήποτε δικηγόρο, σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν.Δ. 
3026/1954 «Κώδικας περί Δικηγόρων» 

β.7. Βεβαιώσεις εμπειρίας  του Επιστημονικού Υπευθύνου 

β.8. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως 
προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, του Επιστημονικού Υπευθύνου για την 
αποδοχή της θέσης από μέρους του 

β.9. Υπεύθυνη Δήλωση, της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως 
προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει ότι θα 
παρέχει στους ψεκαστές μέσα προστασίας (φόρμες, μάσκες, γάντια κ.λ.π.), τα οποία θα 
χρησιμοποιούν κατά την ώρα εκτέλεσης των ψεκασμών 

β.10. Υπεύθυνη Δήλωση, της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως 
προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει ότι θα 
τηρήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή των τεχνικών 
προδιαγραφών της διακήρυξης και θα υλοποιήσει όλες τις δράσεις που περιγράφονται 
στο παράρτημα Β΄  

β.11. Υπεύθυνη Δήλωση, της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως 
προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει τον 
αριθμό των οχημάτων (απαιτούνται κατ’ ελάχιστον 2 οχήματα με εξοπλισμό), το είδος 
των ψεκαστικών μηχανημάτων που διαθέτει και τον αριθμό των εργατών που θα 
χρησιμοποιήσει (οδηγούς, ψεκαστές μηχανημάτων, ψεκαστές πλάτης)  

β.12. Για τα ιδιόκτητα ψεκαστικά μηχανήματα, απαιτείται φωτοαντίγραφο της άδειας 
κυκλοφορίας τους. 

β.13. Για τα μισθωμένα ψεκαστικά μηχανήματα απαιτούνται ιδιωτικά συμφωνητικά 
μίσθωσης (μισθωτήρια), διάρκειας τουλάχιστον 10 μηνών, θεωρημένα για το γνήσιο 
της υπογραφής των ιδιοκτητών. Στα μισθωτήρια, εκτός της διάρκειας, θα αναφέρεται ο 
αριθμός κυκλοφορίας των επίγειων ψεκαστικών μηχανημάτων και τα χαρακτηριστικά 
τους (μέγεθος βυτίου, χαρακτηριστικά ψεκαστικού συγκροτήματος κ.τλ.) 

β.14.  Τα παραπάνω ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης θα συνοδεύονται απαραίτητα, 
από επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας τους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄   

  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  ΣΤΟ  ΕΣΗΔΗΣ  

 

Η κατωτέρω διαδικασία, διενεργείται με σκοπό την ολοκληρωμένη απάντηση στα κριτήρια 
αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς. 
 
Οδηγίες συμπλήρωσης του πινάκα 
Ο προσφέρων είναι υποχρεωμένος να συμπληρώσει τον παρακάτω πίνακα συμμόρφωσης, 
έχοντας την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των στοιχείων που δηλώνει. 
Ακολουθεί η περιγραφή των στηλών του πινάκα συμμόρφωσης. 
 
Στήλη ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
Στη στήλη αυτή αναγράφεται ότι «Ο υποψήφιος προμηθευτής έλαβε γνώση των τεχνικών 
προδιαγραφών, όπως αυτές περιγράφονται λεπτομερώς στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β«ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της  παρούσας Διακήρυξης και 
δεσμεύεται ότι θα συμμορφώνεται πλήρως με όλους τους όρους αυτής».  
 
Στήλη ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
Στη στήλη ≪ ΑΠΑΙΤΗΣΗ≫ έχει συμπληρωθεί η λέξη ≪ ΝΑΙ≫, που σημαίνει ότι η αντίστοιχη 
προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον προσφέροντα. Οι συγκεκριμένες προδιαγραφές 
θεωρούνται ως απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη, με τους οποίους ο 
προσφέρων υποχρεούται να συμμορφωθεί. 
Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως μη 
αποδεκτές. 
 
Στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Στη στήλη ≪ ΑΠΑΝΤΗΣΗ≫ σημειώνεται η απάντηση του προσφέροντα που έχει τη μορφή 
ΝΑΙ /ΟΧΙ εάν η 
αντίστοιχη προδιαγραφή πληρείται ή όχι. 
Απαντώντας ≪ ΝΑΙ≫, ο υποψήφιος θα πρέπει να προβεί την προσθήκη παραπομπής. 
 
Στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
Στη στήλη αυτή αναγράφεται η παραπομπή  
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΓΕΝΙΚΑ  
 Ο υποψήφιος προμηθευτής 
έλαβε γνώση των τεχνικών 
προδιαγραφών, όπως αυτές 
περιγράφονται λεπτομερώς 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
«ΤΕΧΝΙΚΕΣ  
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» και  
αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσας 
Διακήρυξης και δεσμεύεται 
ότι θα συμμορφώνεται 
πλήρως με όλους τους 
όρους αυτής 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

Α) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ   ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος) ……………………………. 
Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα6)............................. 
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα7) ......................................... 
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ8. 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα 
και ανεπιφύλακτα 
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ 
…………………………9 υπέρ του 
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., 
ΑΦΜ: ................ 
(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: 
...................... 
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ........................ 
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ........................ 
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ........................10 
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ 
τους, εκ της 
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 
για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..................... 
Διακήρυξη/ Πρόσκληση/ 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ..................................................11 της/του 
(Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση 
της σύμβασης: “(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα .........12 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες 
υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς 
καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 
βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ....................ημέρες 13 από την απλή έγγραφη 
ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. 14. 
ή 
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη 
δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε 
σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου. 
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Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας 
σας, στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, 
σύμφωνα με το άρθρο ... της Διακήρυξης/ Πρόσκλησης/ Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από 
την ημερομηνία λήξης της15. 
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 
έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε16. 
 
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
 
 
 
 
σημείωση 
6 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
7 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
8 Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης 
σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και δε μπορεί να 
υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται ολογράφως και 
σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014). 
9 ο. π. υποσ. 3. 
10 Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 
11 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, κλπ σύμφωνα με το 
άρθρο 25 του πδ 118/2007. 
12 Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της 
Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός 
του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται 
προσφορά. 
13 Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
14 ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον 
κατά τριάντα (30) ημέρες του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης (άρθρο 157 παρ. 1 περ. α, 
εδαφ. β' του ν. 4281/2014). 
15 Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014. 
16 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες 
που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/ 
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Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
Ονομασία Τράπεζας ………………………….. 
Κατάστημα                …………………………. 
(Δ/νση οδός - αριθμός TK- fax )            Ημερομηνία έκδοσης   ………………  
ΕΥΡΩ. …………………… 

Προς 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΟΙΚ/ΚΩΝ &ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ -ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

                                ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. ……  ΕΥΡΩ   ……….. 
- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του 

ποσού των ΕΥΡΩ   …………………(και ολογράφως) …………..……….. …….  στο οποίο και μόνο περιορίζεται η 

υποχρέωσή μας, υπέρ  της εταιρείας ………………………………………………… με ΑΦΜ:………………………….. 

Ταχυδρομική Διεύθυνση ………………………………………………………….για την καλή εκτέλεση από αυτήν των 

όρων της με αριθμό …………. απόφασης ανάθεσης και της οικείας σύμβασης που θα υπογράψει μαζί 

σας για την:΄΄ Καταπολέμηση Κουνουπιών στην Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας για τα έτη  2018 

και 2019΄΄ και μέχρι του ποσού των ………………………………………… ευρώ (……………………. €) 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: ………………… € ΦΠΑ: ……………… €) 

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή για 

το Οικονομικά Έτη 2020  και 2021 στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. Οίκ._____/_______/__.__.2020 διακήρυξης και με 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού στις __.__.2020 και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής 

προ Φ.Π.Α. αξίας ………...ΕΥΡΩ αυτής.  

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία 
από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε 
τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
-  Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 
- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ 
εμάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ. 

- Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της 
Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την 
ημερομηνία λήξης της. 
- Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ___.__.2021 

- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο 
και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων 
που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών η εγγύηση περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση 
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ε΄                        

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα 
(αφ) 
- Ονομασία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – Π.Ε  ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ :xxx 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΣΠ.ΣΑΜΑΡΑ  13 /ΚΕΡΚΥΡΑ / 49100 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
- Τηλέφωνο: 2661362257, 2661362259 
- Ηλ. ταχυδρομείο:simati@pin.gov.gr 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): pin.gov.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 

[ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ  Ετών 2020 και 2021 ΣΤHN ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH   EΝOTHTA KEΡKYΡAΣ» 

CPV: 90922000-6] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……………] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ] 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [-] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του 
οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό 
αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 
υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 
τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

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

[……] 

Νοµική µορφή του οικονοµικού φορέα (πχ ατοµική, 
ΑΕ, ΟΕ, ΕΠΕ κλπ)  

[……] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας 
ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, 
στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, 
συμπληρώστε το μέρος V κατά περίπτωση, και σε 
κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το 
μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του 
πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή 
πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση 
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογοiv: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες 
που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ 
κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται 
στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 
σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη 
λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή 
διατίθεται δωρεάν; 

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) [] Ναι [] Όχι 
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:  

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

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με 
άλλουςv; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 
οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 
στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς 
που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας 
ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

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

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο 
γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά 
με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, 
τον σκοπό …): 

[……] 

Ονοµατεπώνυµα & ιδιότητες υπόχρεων για τη 
συνυπογραφή του ΤΕΥ∆ αναφορικά µε τους λόγους 
αποκλεισµού για τις καταδίκες: (πχ στις 
περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), οι 
διαχειριστές, στις περιπτώσεις Α.Ε. ο ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου κλπ) 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ  

 1) [……] [……] 

 2) [……] [……] 

 κ.ο.κ. κ.ο.κ. 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvi  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που 
καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια 
και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V 
κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους 
σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους 
αυτών.  
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το 
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για 
την εκτέλεση της σύμβασης.  
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV 
και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς 
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων 
υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα 
αναλάβουν:  
[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  

προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει 

το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, 

επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να 

παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος 

μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii 

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

⚫ δωροδοκίαix,x· 

⚫ απάτηxi· 

⚫ τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxii· 

⚫ νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiii· 

⚫ παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

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

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……]xvi 

Εάν ναι, αναφέρετεxvii: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 
απόφαση: 

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και 
σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……]xviii 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 

σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)xix; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxx: [……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςxxi, στην 
Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 
εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης 
απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον 
ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της 
περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους 
ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει 
συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους ;xxii 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτομερείς πληροφορίες 
[……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): xxiii 
[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, 
σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 
δικαίου; 

[] Ναι [] Όχι 

  
 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............] 

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

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

∆εν αφορά την παρούσα προκήρυξη 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

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

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

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 
φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 
έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 
 
3) 

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

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

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

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

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

[…................................…] 
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                                         Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1) Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxv, ο 
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες 
υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxxvi: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη):  
[…...........] 

Περιγραφ
ή 

ποσά ημερομην
ίες 

παραλήπτε
ς 

    
 

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

[……..........................] 
 
 
 
 
 

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

[……] 

4) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή 
υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε 
κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη διενέργεια 
ελέγχωνxxviii όσον αφορά το παραγωγικό δυναμικό 
ή τις τεχνικές ικανότητες του οικονομικού φορέα 
και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 
μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει 
καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο 
της ποιότητας; 

 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 

5) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών  
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα έγγραφα 
της σύμβασης) 
β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

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

6) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόζει 
τα ακόλουθα μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

7) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό 
του οικονομικού φορέα και ο αριθμός των 
διευθυντικών στελεχών του κατά τα τελευταία τρία 
έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

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

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

[....……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης 
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης. 
 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα 
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για 
άτομα με ειδικές ανάγκες; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

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

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα 
απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Δεν   αφορά  την  παρούσα  προκήρυξη 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 
μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση 
σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
αναφέρονταιxxix, εκτός εάν : 
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάνxxx. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην ΠΕ Κέρκυρας της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες 
έχω υποβάλλει στ...               [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς του αριθ. …………… πρόχειρου 
διαγωνισµού µε αντικείµενο την ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ για τα έτη 2018 και 2019, CPV: 90922000-6.. [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: 
[(Υπηρεσίες, παραπομπή στη δημοσίευση στον ηλεκτρονικό τύπο, αριθμός αναφοράς)]. 
 
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
 

Το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) υπογράφεται από το φυσικό/- ά πρόσωπο/ α, 
τα οποία είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονοµικού φορέα ή 
έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, σύµφωνα µε το ισχύον 
θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον οικονοµικό φορέα, συµπεριλαµβανοµένων των 
διατάξεων περί προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. (Πρβλ. Κανονισµό (ΕΕ) 2017/6 & 
Κατευθυντήρια Οδηγία 15 Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.). Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα, σύµφωνα µε τα 
παραπάνω έχουν υποχρέωση υπογραφής του ΤΕΥ∆, ΣΥΝ-υπογράφουν στο Μέρος VI Τελικές 
δηλώσεις του ίδιου (και όχι διαφορετικού για κάθε υπογράφοντα) ΤΕΥ∆.  

Ειδικότερα για το ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ (λόγοι αποκλεισµού αναφορικά µε τις καταδίκες):  

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

 ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα 
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 

ΣΧΕΔΙΟ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

         
       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
  ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ,ΟΙΚ/ΚΩΝ & 
              ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
      ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
         ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

Στην Κέρκυρα σήμερα την………………, ημέρα ……………. και στο κατάστημα της Περιφέρειας  Ιονίων 

Νήσων, Σπ. Σαμάρα 13, Τ.Κ. 491.00,  οι υπογραφόμενοι : 

 

 1) Η  κα. Ρόδη Κράτσα Τσαγκαροπούλου, Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, ενεργώντας ως νόμιμος 
εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με ΑΦΜ: 997913715 Δ.Ο.Υ.  Κέρκυρας, έχοντας υπόψη 
την υπ’ αριθμ……………………………(AΔΑ :………………) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων 
Νήσων, που εγκρίνει το αποτέλεσμα της υπ΄αριθμ. πρωτ. Οικ……………………… διακήρυξης διενέργειας 
ανοικτού   πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) σε ευρώ, για την  
ανάθεση υλοποίησης του έργου : «Καταπολέμηση Κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα 
Κέρκυρας για τα έτη  2020 και 2021». 

 και 

2)  Ο/Η …………………………… κάτοχος του υπ’ αριθμ………………….. …….  Α.Δ.Τ, 
εκπρόσωπος…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……, με Α.Φ.Μ…………………………….. και Ταχ. 
Δ/νση……………………………………………………………………………………,  
 
συνομολογούν και αποδέχονται τα παρακάτω : 
 

Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την ανωτέρω ιδιότητά του, αναθέτει στον δεύτερο και αυτός 

αναλαμβάνει την καταπολέμηση κουνουπιών ετών 2020 και 2021 στην Περιφερειακή Ενότητα 

Κέρκυρας, αξίας ……………………………………….. ευρώ ……………περιλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

   

AΡΘΡΟ 1 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

Για το ανατιθέμενο έργο ισχύουν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την αριθ…………………… 
απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων, όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στην αριθ.πρωτ.οικ……………......……… διακήρυξη και στην με αριθμ. πρωτ. 
........................................................... προσφορά του αναδόχου και θα εκτελεσθεί σύμφωνα με αυτή, 
καθώς και με κάθε τροποποιητική ή συμπληρωματική οδηγία που τυχόν θα εκδοθεί από την 
αρμόδια Υπηρεσία για το σκοπό αυτό. 

ΑΡΘΡΟ 2 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ι.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 
Το πρόγραμμα αφορά στις εργασίες για την καταπολέμηση  όλων των ειδών των κουνουπιών στην 
Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας τα έτη  2020 και 2021 
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To έργο περιλαμβάνει την παρακολούθηση της εξέλιξης του πληθυσμού των ατελών σταδίων του 
εντόμου και κυρίως του προνυμφικού σταδίου, την τοποθέτηση παγίδων σύλληψης ακμαίων 
κουνουπιών στο σύνολο της περιοχής υλοποίησης του έργου, την εφαρμογή ψεκασμών, 
προνυμφοκτονίας από εδάφους καθώς και την καταγραφή και ψηφιακή απεικόνιση των 
ψεκασθεισών περιοχών. 

 

Για την εκτέλεση του προγράμματος θα απαιτηθούν: 

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

Να σημειωθεί ότι θα πρέπει να γίνει ψεκασμός στους αγωγούς όμβριων υδάτων, στις σχάρες του 
αποχετευτικού δικτύου καθώς και στις απολήξεις αποχετευτικών συστημάτων καθώς και στους 
αύλακες και σε όλες τις περιοχές όπου παρουσιάζονται λιμνάζοντα ύδατα (ποτάμια, ρυάκια, κ.τ.λ.) 
σε όλα τα χωριά και τους οικισμούς, όπου κριθεί απαραίτητο, καθώς και σε λοιπές εστίες, κατόπιν 
υποδείξεων και με την συνεργασία των τοπικών αρχών και των αρμόδιων Υπηρεσιών. 

Θα υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης των ζωνών εφαρμογής εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, 
μετά από την εξέταση των δεδομένων της χαρτογράφησης, των δειγματοληψιών  και τις υποδείξεις 
της Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου, των αρμοδίων Υπηρεσιών και των Τοπικών Αρχών. 

 

ΙΙ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
 
• Εντοπισμός και χαρτογράφηση εστιών προνυμφών  

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

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

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

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

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

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

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

δημιουργεί την ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας. Ο 
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ανάδοχος θα πρέπει να προτείνει μέτρα και να στοχεύσει τις ενέργειες του για την πρόληψη και 
αντιμετώπιση κινδύνων για τη Δημόσια Υγεία.  

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

•  Διάθεση σκευασμάτων για χρήση στους ψεκασμούς  

Τα σκευάσματα θα είναι ήπια προνυμφοκτόνα σκευάσματα εγκεκριμένα για χρήση στην 
καταπολέμηση κουνουπιών  

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

• Υλοποίηση δράσεων δημοσιοποίησης (Ενημερώσεις κατοίκων, σχολικές παρουσιάσεις, δελτία 
τύπου κλπ). 

ΙΙΙ. ΜΕΘΟΔΟΣ 
• Η μέθοδος που θα ακολουθηθεί είναι η προνυμφοκτονία.  Δηλαδή ο ψεκασμός των εστιών 

εκκόλαψης των κουνουπιών στο υδρόβιο στάδιο. Ο ανάδοχος υποχρεούται να 
πραγματοποιήσει ψεκασμούς που θα γίνουν από την υπογραφή της παρούσας και έως 31-
10-2020 και από 01-01-2021 μέχρι 31-10-2021 για το έτος 2021 και θα περιλαμβάνουν 12 
πλήρεις ψεκαστικούς κύκλους ανά έτος. 

• Με βάση την χαρτογράφηση θα γίνεται παρακολούθηση και καταγραφή εμφάνισης και 
αφθονίας των προνυμφών των κουνουπιών με δειγματοληψίες σε εβδομαδιαία βάση.  Οι 
δειγματοληψίες θα γίνονται τόσο με την μέθοδο Human Bait, όσο και με την χρήση παγίδων 
διοξειδίων του άνθρακα (CO2). Από τις δειγματοληψίες θα γίνεται ταυτοποίηση των 
προνυμφών σε επίπεδο γένους και σε επίπεδο είδους (εργαστηριακός έλεγχος).  

• Από τα αποτελέσματα των εβδομαδιαίων δειγματοληψιών θα ορίζονται οι επιφάνειες προς 
ψεκασμό.  Η εφαρμογή θα γίνεται με εγκεκριμένα σκευάσματα από το αρμόδιο Υπουργείο 
και θα γίνεται με κριτήρια βιοδοκιμών ανθεκτικότητας, σύμφωνα με τις μεθόδους που 
προτείνονται από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ.), περιβαλλοντικής 
συμβατότητας και αποτελεσματικότητας.  Στο πλαίσιο του έργου θα υποβάλλονται στην 
αρμόδια επιτροπή μηνιαίες εκθέσεις που θα περιλαμβάνουν μετρήσεις πληθυσμών και τον 
τρόπο, μέσο και σκεύασμα εφαρμογής που χρησιμοποιήθηκε για την καταπολέμηση.   

 

ΙV.  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
•    Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει το σύνολο του έργου, σύμφωνα με τα 

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

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

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

•   Ο  ανάδοχος οφείλει πριν την έναρξη των ψεκασμών να γνωρίζει πολύ καλά τον τομέα που θα 
ψεκάσει, για να κατευθύνει σωστά τα συνεργεία του, ώστε να μην γίνονται επικαλύψεις 
ψεκασμών και να μην αφήνονται αψέκαστες περιοχές. 
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 • Ο ανάδοχος ή αντιπρόσωπός του είναι υποχρεωμένος να παρευρίσκεται τις ώρες ψεκασμού στις 

ψεκαζόμενες περιοχές και να συμμορφώνεται πρόθυμα στις υποδείξεις της Επιτροπής 
Παρακολούθησης-Παραλαβής του έργου. 

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

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

   Αντικατάσταση του Επιστημονικού Υπευθύνου του έργου μπορεί να γίνει μόνο μετά από 
σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής, από στελέχη αντίστοιχων προσόντων και με τους 
ίδιους όρους της παρούσας. 

•  Ο ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιήσει ψεκασμούς που θα γίνουν από την υπογραφή της 
σύμβασης για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της παρούσας και έως 31-10-2020 και από 
01-01-2021 μέχρι 31-10-2021 για το έτος 2021 και θα περιλαμβάνουν 12 πλήρεις ψεκαστικούς 
κύκλους ανά έτος. 

•   Κάθε εφαρμογή (κύκλος) θα περιλαμβάνει ψεκασμό από εδάφους, στις περιοχές  που αναλυτικά 
περιγράφονται στο Παράρτημα Α’, κατόπιν οδηγιών της Διεύθυνσης  Δημόσιας Υγείας της ΠΕ 
Κέρκυρας και της Επιτροπής Παρακολούθησης-Παραλαβής του έργου. 

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

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

•   Οι εργασίες θα γίνουν με βάση ειδικό πρόγραμμα εναλλαγής των εντομοκτόνων, που θα 
καταρτιστεί από τον ανάδοχο σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, σύμφωνα με το 
πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών του Υπουργείου Υγείας.  

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

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

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

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

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

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

•    Ο  ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί δειγματοληπτικούς ελέγχους. 
      Με βάση τη χαρτογράφηση, οικολογική χαρτογράφηση και τον εντοπισμό υδάτινων συλλογών, ο 

ανάδοχος θα εκτελεί δειγματοληψίες σε όλες τις περιοχές εκτέλεσης του έργου με εβδομαδιαίες 
περιφορές. Ο δειγματοληπτικός έλεγχος περιλαμβάνει την συλλογή και καταμέτρηση 
προνυμφών ανά ψεκαστικό κύκλο καθώς και την τοποθέτηση παγίδων σύλληψης ακμαίων των 
κουνουπιών από περιοχές που θα υποδειχθούν. 
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       Επίσης, θα πρέπει να διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο για την διαπίστωση τυχόν υπολειμμάτων 

των βιοκτόνων που έχουν χρησιμοποιηθεί. 

•  Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το ανάλογο προσωπικό και τα κατάλληλα μέσα 
(μηχανοκίνητα ψεκαστικά, ψεκαστήρες, βυτία, ψεκαστικά μηχανήματα με κατάλληλα μπεκ κλπ), 
και να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα προφύλαξης από τα εντομοκτόνα, των οικόσιτων και 
παραγωγικών ζώων, των υδρόβιων οργανισμών, των ανθρώπων, του περιβάλλοντος. 

•   Ο ανάδοχος του έργου οφείλει να διαθέσει όλο τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό που 
απαιτείται για την επιτυχή εκτέλεση του έργου.  

•   Ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός που θα δηλωθεί θα πρέπει να βρίσκεται καθ΄ όλη τη διάρκεια της  
σύμβασης στην περιοχή του έργου.  

•  Για την υλοποίηση του έργου απαιτούνται κατ’ ελάχιστο δύο (2) τουλάχιστον μηχανοκίνητα 
οχήματα με τον απαραίτητο για τους ψεκασμούς εξοπλισμό. 

•  Απαιτούνται, επίσης παγίδες σύλληψης ακμαίων κουνουπιών, όπως θα καθορισθούν από κοινού 
με την Επιτροπή Παρακολούθησης. 

•   Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει εφεδρικά ψεκαστικά μηχανήματα και ψεκαστήρες πλάτης, για 
τις περιπτώσεις βλαβών. 

•   Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προτείνει και να διαθέσει ότι επιπλέον απαιτείται ή θα 
απαιτηθεί για την καλή εκτέλεση του έργου και την επίτευξη των στόχων της διασφάλισης της 
Δημόσιας Υγείας και την μείωση της όχληση.  

•   Οι υπεύθυνοι υπάλληλοι της Επιτροπής Παρακολούθησης-Παραλαβής του έργου ή/και οι 
υπάλληλοι των αρμόδιων Υπηρεσιών που παρακολουθούν το έργο, θα παρευρίσκονται στον 
τόπο παρασκευής του ψεκαστικού υγρού. Θα ελέγχουν την ορθή παρασκευή του ψεκαστικού 
υγρού, την κανονικότητα εφαρμογής των ψεκασμών, την ψεκαζόμενη έκταση καθώς και τα 
χρησιμοποιούμενα φάρμακα. Επιπλέον, θα καθορίζουν τις ώρες έναρξης, διακοπής και λήξης 
των ψεκασμών. 

•   Η χρησιμοποίηση του ψεκαστικού υγρού πρέπει να γίνεται αμέσως μετά την παρασκευή του. Η 
ποσότητα του ψεκαστικού υγρού που θα παρασκευάζεται θα είναι τόση, ώστε να μην 
περισσεύει για την επόμενη ημέρα.  

•   Ο  ανάδοχος ευθύνεται για τυχόν ατύχημα που μπορεί να γίνει από οποιαδήποτε αιτία στο 
προσωπικό που χρησιμοποιεί και προς τρίτα πρόσωπα, καθώς επίσης στα μέσα ψεκασμού κατά 
την διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας. Για την αποφυγή ατυχημάτων και ζημιών ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να παίρνει όλα τα κατάλληλα για κάθε περίπτωση μέτρα. 

 •  Οι αναγκαίες καθημερινές ποσότητες φαρμάκων μεταφέρονται στις περιοχές που θα ψεκαστούν 
με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου. Επίσης, ο προσφέρων επιβαρύνεται και με τις δαπάνες 
του απαιτούμενου νερού καθώς και με αυτές της παρασκευής του ψεκαστικού υγρού. 

 •  Η  αμοιβή ασφάλισης και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη απαιτηθεί από τον ανάδοχο, βαρύνει 
αποκλειστικά αυτόν και ουδεμία σχέση ή εντολή συνδέει αυτόν με την Περιφέρεια. 

 •  Ο ανάδοχος υποχρεούται να ψεκάσει με την ίδια τιμή της προσφοράς του, όσες φορές παραστεί 
ανάγκη. Επίσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να ψεκάσει και νέα περιοχή, εντός της κάθε 
ψεκαζόμενης περιοχής και εκτός των προαναφερόμενων, σε περιπτώσεις που κρίνεται 
αναγκαίος ο εποχιακός ψεκασμός από την Επιτροπή Παρακολούθησης-Παραλαβής του έργου. 

•  Ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει τον ψεκασμό σε έκταση όπου   εφαρμόστηκε 
πλημμελώς.  

•  Τον ανάδοχο βαρύνουν δαπάνες σχετικές με αποζημιώσεις καταστροφών και δαπάνες σχετικές με 
αποζημιώσεις για κάθε θετική και αποθετική ζημία, διαφυγόντα κέρδη και ατυχήματα στο 
προσωπικό που θα απασχοληθεί ή βλάβες σε τρίτα πρόσωπα ή βλάβες στην πανίδα ή βλάβες σε 
πράγματα. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη, αστική ή ποινική, για όλα τα παραπάνω ακόμα 
κι αν συμβούν τυχαία, στο μέτρο που το έργο θα εκτελεστεί με ευθύνη και επιμέλειά του. Για το 
σκοπό αυτό ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια του 
προσωπικού που θα απασχοληθεί και να εφαρμόζει όλες τις κείμενες νομικές διατάξεις. 

•  Ο ανάδοχος υποχρεούται σε δράσεις δημοσιοποίησης (Ενημερώσεις κατοίκων, σχολικές 
παρουσιάσεις, δελτία τύπου κλπ). 

   ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
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  - Ένα μήνα μετά την έναρξη του έργου, ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τους οικολογικούς 

χάρτες για χρήση στην καταπολέμηση κουνουπιών των φυσικών συστημάτων εφαρμογής του 
έργου. 

- Θα υποβάλλονται στην Επιτροπή Παρακολούθησης-Παραλαβής του έργου εβδομαδιαία 
προγράμματα κίνησης των συνεργείων. Τα προγράμματα θα κατατίθενται από την προηγούμενη 
Παρασκευή και θα κοινοποιείται στο Δήμο,  ώστε να είναι δυνατός ο συνεχής έλεγχος του 
έργου. Οι οριζόμενες προς ψεκασμό επιφάνειες, θα πρέπει να περιλαμβάνουν αναφορά της 
περιοχής, του οικοδομικού τετραγώνου, της οδού ή κάθε άλλης δυνατής πληροφορίας που θα 
συγκεκριμενοποιεί επακριβώς τις θέσεις τους, έτσι ώστε να παρέχεται και πρακτικά η 
δυνατότητα ελέγχου (της σωστής διασποράς των σκευασμάτων στο περιβάλλον, της εφαρμογής 
των μέτρων ασφαλείας του προσωπικού-μάσκες και γάντια- κ.λ.π.), από την πλευρά της 
Επιτροπής.  
- Θα υποβάλλονται ανά κύκλο εφαρμογής στην Επιτροπή Παρακολούθησης-Παραλαβής του 
έργου Εκθέσεις Προόδου εργασιών. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει Απολογισμό ή 
Έκθεση Προόδου όποτε η Αναθέτουσα Αρχή το απαιτήσει. Οι Εκθέσεις Προόδου θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν απαραιτήτως τις ψεκαστικές εφαρμογές, την έκταση και τα χρησιμοποιούμενα 
σκευάσματα.  

- Ο  ανάδοχος υποχρεούται να αποστέλλει στην Επιτροπή Παρακολούθησης-Παραλαβής  του 
έργου, σε ηλεκτρονική αλλά και έντυπη μορφή, ανά δεκαπενθήμερο αλλά και μετά την 
ολοκλήρωση του έργου, καταγραφή της πυκνότητας του πληθυσμού των προνυμφών από τα 
σημεία συλλογής που θα του έχουν υποδειχθεί. 

     - Με την ολοκλήρωση του έργου ο ανάδοχος υποχρεούται όπως παραδώσει στην Επιτροπή 
Παρακολούθησης-Παραλαβής του έργου καταγραφή και ψηφιακή απεικόνιση των ψεκασθεισών 
περιοχών. 

- Μετά την ολοκλήρωση του έργου θα ακολουθήσει σύνταξη και υποβολή Τελικής Έκθεσης, με 
συνολική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του Προγράμματος, προτάσεις για την αντιμετώπιση 
προβλημάτων που διαπιστώθηκαν κατά την χρονική περίοδο ισχύος της σύμβασης με πλήρη 
αναφορά στον τρόπο επίλυσής τους καθώς και προληπτικές ενέργειες για την πρώιμη 
αντιμετώπισή του.  

- Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση παρουσίασης των αποτελεσμάτων του συνολικού 
έργου σε περίπτωση που ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.  

ΑΡΘΡΟ 3 

3. ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ 

Χρόνος εκτέλεσης  
Η διάρκεια εκτέλεσης του Έργου ορίζεται για χρονικό  διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης  

έως 31-12-2021 και περιλαμβάνει 12 πλήρεις κύκλους εφαρμογής  ανά έτος, με δυνατότητα 
παράτασης  που δε θα υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες και το φυσικό ή / και οικονομικό αντικείμενο 
της συναφθείσας σύμβασης. 

 
Παράταση  
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την παράταση της υλοποίησης του προγράμματος χωρίς την 
τροποποίηση του Φυσικού Αντικειμένου που αναφέρεται στην παρούσα προκήρυξη:  
• λόγω των κλιματικών συνθηκών, οι οποίες ευνοούν την ανάπτυξη των προνυμφών των 

κουνουπιών.  
• λόγω της πρόσθετης χρηματοδότησης του έργου από άλλους φορείς ή για άλλους λόγους 

αποκλειστικής δικής της ευθύνης.  
• λόγω προβλημάτων Δημόσιας Υγείας  
Η παράταση θα δίνεται ανά τρίμηνο, κατόπιν απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Άρθρου 
175,176 του Ν.3852/2010 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 
 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
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Η πληρωμή θα γίνεται, αφού υποβληθούν στη Διεύθυνση Οικονομικού τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά : 
-Τιμολόγιο του Αναδόχου 
-Βεβαίωση Ασφαλιστικής και Φορολογικής Ενημερότητας. 
-Πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής, για την καλή εκτέλεση του έργου 
 
Οι κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας βαρύνουν τον προμηθευτή, ήτοι: 
- 0,06% επί της αξίας (εκτός ΦΠΑ) της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. 
Η κράτηση επιβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 4013/15.09.2011 (ΦΕΚ 
204/Α’/15.09.2011) για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων. Το ποσό της κράτησης παρακρατείται από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την 
πρώτη πληρωμή στο όνομα και για λογαριασμό της Αρχής και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό 
λογαριασμό. 
- Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, 
αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον εργολάβο ή τον 
προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων 
παραστατικών (Ν.3801/04.09.2009 -ΦΕΚ A’163- Άρθρο 46 «Πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης»). 
- Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια  Ιονίων  Νήσων. 
Η σχετική αναλογούσα δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της  ΣΑΕΠ 522 με  ΚΕ 
2019ΕΠ52200003 , (Συνολικού προϋπολογισμού έργου 150.000,00 €-προϋπολογισμός υποέργου ΠΕ 
Κέρκυρας 70.000,00 €). 
Ειδικότερα η  πληρωμή στον προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά, μετά την οριστική ποιοτική και 
ποσοτική παραλαβή των εκτελούμενων εργασιών και την προσκόμιση όλων των νόμιμων 
παραστατικών, σύμφωνα με τους κανονισμούς και τα οριζόμενα από τους νόμους. Η πληρωμή θα 
γίνεται με την ολοκλήρωση κάθε τεσσάρων (4) κύκλων εργασιών, εφόσον ο ανάδοχος έχει 
εκπληρώσει όλες τις συμβατικές του υποχρεώσεις μέχρι τότε και έχει δοθεί η βεβαίωση καλής 
εκτέλεσης από την Επιτροπή Παρακολούθησης - Παραλαβής του έργου. Μετά το πέρας όλων των 
προγραμματισμένων κύκλων εργασιών θα γίνει πλήρης εξόφληση του αναδόχου μετά την ποσοτική 
και ποιοτική παραλαβή αυτών από την ως άνω αναφερόμενη Επιτροπή. 

ΑΡΘΡΟ 5 

                 ΡΗΤΡΕΣ 

Στις περιπτώσεις που ο ανάδοχος παραβαίνει ή αμελεί τις υποχρεώσεις του, υπόκειται σε πρόστιμο 

που μπορεί να φτάσει μέχρι το 10% της συμβατικής αξίας του χωρίς τον ΦΠΑ, ανάλογα με τη 

βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της ΠΙΝ. 

Σε περίπτωση επανειλημμένης παράβασης των όρων της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου οργάνου ΠΙΝ και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

καταπίπτει υπέρ της ΠΙΝ.  

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, η απόφαση λαμβάνεται από το αρμόδιο όργανο της ΠΙΝ, ύστερα 

από εισήγηση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Διεύθυνσης Οικονομικού και μετά τη γνωμοδότηση 

της Επιτροπής Παρακολούθησης - Παραλαβής του έργου.  
Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν του αναδόχου ή, σε περίπτωση 

ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο 

ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την 

αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας που προκύπτει από τη διακοπή εκτέλεσης του 

έργου. 

Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποφασίσει την ανάθεση του έργου στον επόμενο κατά σειρά 
αξιολόγησης. 

ΑΡΘΡΟ 6 

 ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή τη σύμβαση όταν: 

  Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή οι υπηρεσίες δεν εκτελέστηκαν με ευθύνη του Δημοσίου. 
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  Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

 Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλεται με 
απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή 
διαζευκτικά η κύρωση της κατάπτωσης ολικής ή μερικής της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
κατά περίπτωση. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

 Ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση παρά τις προς 
τούτο επανειλημμένες οχλήσεις τη Αναθέτουσας Αρχής. 

 Ο Ανάδοχος αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς να έχει δηλωθεί και χωρίς την άδεια 
της Αναθέτουσας Αρχής 

 Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί 
η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο 
σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων. 

 Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του 
επαγγέλματός του 

 Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται μετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής: 

Να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης 
υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση 
προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων. 

Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, εργασία ή προϊόν 
(ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά 
έγγραφα και μέσα. 

Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του 
παρασχεθέντος μέρους του Έργου, καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία 
καταγγελίας. 

Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου, σύμφωνα με τη 
Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές 
επιστολές καταπίπτουν. 

Τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την συναινετική και καλόπιστη 
διευθέτηση οποιασδήποτε διαφοράς, αμφισβήτησης ή απαίτησης στη διάρκεια της εξέλιξης του έργου. 
Σε αντίθετη περίπτωση, τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να προσφύγουν στα Δικαστήρια της Κέρκυρας 
για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος. 

ΑΡΘΡΟ 7 

  ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 

Η διαπίστωση της καλής εκτέλεσης των εργασιών  γίνεται με πρακτικό που συντάσσεται και 

υπογράφεται από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης-Παραλαβής του Έργου, που θα 

συγκροτηθεί από την Οικονομική Επιτροπή Ι.Νήσων, αφού διαπιστωθεί ότι όλες οι εργασίες 

ανταποκρίνονται προς τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Διακήρυξης και της Σύμβασης που 

θα υπογραφεί απ τον Ανάδοχο και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  

 
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ -ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
Η Οικονομική Επιτροπή Ιονίων Νήσων έχει συγκροτήσει Επιτροπή Παρακολούθησης-Παραλαβής του 
Έργου με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 
Τεχνική εφαρμογή του έργου, όπως αυτή καθορίζεται στις Τεχνικές προδιαγραφές (Παράρτημα Β’ 
της παρούσας διακήρυξης). 
Επιτόπιος έλεγχος, παρακολούθηση εφαρμογής, πιστοποίηση της τήρησης του χρονοδιαγράμματος, 
έλεγχος των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται, παρακολούθηση και έλεγχος της παρασκευής των 
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διαλυμάτων που θα χρησιμοποιούνται και ό,τι άλλο απαιτείται για την ορθή παρακολούθηση του 
έργου. 

Μετά το τέλος 4 κύκλων εφαρμογής, η Επιτροπή υποχρεούται να συντάξει πρακτικό παραλαβής- 
παρακολούθησης του έργου και βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών, εφόσον πληρούνται όλοι οι 
όροι εκτέλεσης του έργου και ο ανάδοχος έχει εκτελέσει πλήρως τις συμβατικές του υποχρεώσεις, τα 
οποία κοινοποιεί στις αρμόδιες Διευθύνσεις.  

ΑΡΘΡΟ 8 

 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης κατετέθη από τον ανάδοχο εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης, ύψους 5% επί της συμβατικής αξίας άνευ ΦΠΑ που αντιστοιχεί στην Περιφερειακή  

Ενότητα Κέρκυρας. Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική εκτέλεση των 

υπηρεσιών. 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Ο ανάδοχος ως προς την διακήρυξη και την σύμβαση υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων 

της  Κέρκυρας.  

 

ΑΡΘΡΟ 10 

  ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

  Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Περιφέρειας, σε περίπτωση καταργήσεως 
υπηρεσιών ή υπαγωγής τους σε άλλο φορέα εκτός της Περιφέρειας, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο 
εκλείψει ολικώς ή μερικώς η ανάγκη παροχής του έργου, οπότε στην περίπτωση αυτή, το έργο 
διακόπτεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 και για οτιδήποτε δεν 
προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση ισχύουν οι  όροι της αρ………………………../2020         διακήρυξης.  

Αφού οι συμβαλλόμενοι συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα σε 
(3) τρία όμοια πρωτότυπα, βεβαιώθηκαν και υπογράφηκαν και έλαβε έκαστος από ένα πρωτότυπο 
και το τρίτο στο Αρχείο. 

 

 

Ο Ι    Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι 
 

         ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                                             ΓΙΑ ΤΟΝ  ΑΝΑΔΟΧΟ 

         

         

 

ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ                                                               ……………………………….. 

                                                                                                                          Σφραγίδα/ Υπογραφή  
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