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∆ΗΑΘΖΟΜΖ 

ΑΛΝΗΘΡΝ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ∆ΗΑΓΩΛΗΠΚΝ 
ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΞΗΙΝΓΖ ΑΛΑ∆ΝΣΝ ΡΝ ΔΟΓΝ 

  
«Ξαποσή ςπεπεζηών γηα ηον έιεγσο ηυν δαθοπιεζςζµών µε ηε µέζοδο ηερ παγηδοζεζίαρ 
µε παγίδερ ηύπος McPhail ζηοςρ ειαηώνερ ζηα πιαίζηα ηος Ξπογπάµµαηορ Πςιιογηθήρ 
Θαηαποιέµεζερ ηος ∆άθος ηερ Διηάρ έηυν 2021-2022-2023 ζηεν Ξεπηθεπεηαθή Δνόηεηα 
Εαθύνζος» 

 

∆ηάπθεηα ηος έπγος: 15/06/2021 έυρ 31/10/2023 Ξποϋποιογηζµόρ δαπάνερ: 18.900.00 
(δέθα οθηώ σηιηάδερ εννηαθόζηα εςπώ) µε ζςµπεπηιαµβανοµένος Φ.Ξ.Α. 
 
 
 
 

ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ: 

 

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΗΝΛΗΥΛ ΛΖΠΥΛ – ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΕΑΘΛΘΝ 

 

Έρνληαο ππφςε: 
 
1.Ρνλ Λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαηπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή 

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

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

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

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

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

θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαηεηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 

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

2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλπιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο 

ζπλαιιαγέο». 





5. Ρνλ Λ.3886/2010 (Α' 173) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλζπκβάζεσλ 

Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Νδεγία 89/665/ΔΝΘηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 21γο Ηνπλίνπ 

1989 (L 395) θαη ηελ Νδεγία 92/13/ΔΝΘ ηνπΠπκβνπιίνπ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 1992 (L 76), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελΝδεγία 2007/66/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 

11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L335)». 

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

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

Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ…». 

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

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

Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο”. 

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

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

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

λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Ρχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

12. Ρνλ Λ. 3469/2006 (Α‟ 131) “Δζληθφ Ρππνγξαθείν, Δθεκεξίο ηεο Θπβεξλήζεσο θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο”. 

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

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

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

κεηνρψλ Διιεληθψλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή 

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

ππνρξέσζε νλνκαζηηθνπνίεζεο κεηνρψλ εηαηξεηψλ πνπ ζπλάπηνπλ δεκφζηεο ζπκβάζεηο, απαηηείηαη 

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

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

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

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

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

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

εηαηξίεο”. 

14. Ρνλ Λ. 2859/2000 (Α‟ 248) «Θχξσζε Θψδηθα Φφξνπ Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο». 

15. Ρνλ Λ.2690/1999 (Α' 45) “Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο” θαη 

ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15. 

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

Θέκαηα”. 

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

ζηνηρεία”. 

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





19. Ρελ κε αξ. Ξ1 2380/2012 Θνηλήο πνπξγηθήο Απφθαζεο (Β‟ 3400) «Οχζκηζε ησλ εηδηθφηεξσλ 

ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ 

ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο,Αληαγσληζηηθφηεηαο, πνδνκψλ, Κεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ ». 

20. Ρελ κε αξ. Ξ1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη 

Αληαγσληζηηθφηεηαο “Ρερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο 

Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.) . 

21. Ρελ κε αξηζκ. πξση. 2/100018/0026/30-12-2016 (ΑΓΑ ΤΒΜΒΖ-ΓΡΖ) εξκελεπηηθή εγθχθιην ηνπ 

Ξ.Γ. 80/05-08-2016. 

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

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

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

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

 

- Ρηρ αποθάζεηρ: 
 

- Την σπ΄αριθμ  213-24/2020 απόθαζη  ηοσ Περιθερειακού Σσμβοσλίοσ ζτεηικά με ηην Έγκριζη 
Προϋπολογιζμού ηης Περιθέρειας Ιονίων Νήζων Οικονομικού έηοσς 2021 και ηοσ 
Ολοκληρωμένοσ Πλαιζίοσ Δράζης ηης Περιθέρειας Ιονίων Νήζων ποσ περιλαμβάνει: α) ηον 
Προϋπολογιζμό ηης Περιθέρειας Ιονίων Νήζων οικονομικού έηοσς 2021 και β) ηον Πίνακα 
Σηοτοθεζίας ηης Περιθέρειας Ιονίων Νήζων για ηο έηος 2021. 

- Το σπ΄αριθμ 22384/11-2-2021, ΑΔΑ 94ΤΧΟΠ1Φ-Ω8Ο  έγγραθο ηης Αποκενηρωμένης 
Διοίκηζης Πελοποννήζοσ, Δση.Ελλάδας και Ιονίοσ ,με ηο οποίο εγκρίνεηαι ο προϋπολογιζμός 
οικονομικού έηοσς 2021  ηης Περιθέρειας Ιονίων Νήζων. 

- Την σπ΄αριθμ 22-6/20-3-2021,ΑΔΑ ΩΝ2Σ7ΛΕ-ΓΨΜ, Απόθαζη Περιθερειακού Σσμβοσλίοσ με 
ηην οποία εγκρίθηκε η 2η Τροποποίηζη Εηήζιοσ Προγράμμαηος Δράζης 2021 ηης 
Περιθέρειας Ιονίων Νήζων. 

- Ρελ αξηζµ. 9791/8-2-2021 απφθαζε ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ «Θαηαλνµή πνζνχ χςνπο 
έσο 20.954.300,00€ ζε Ξεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο απφ ηνπο Θεληξηθνχο  Απηνηειείο Ξφξνπο έηνπο 
2021, πξνο θάιπςε δαπαλψλ δαθνθηνλίαο». 

- Ρελ αξηζκ.42-02/13-01-2021[ΑΓΑ :ΥΕΜΓ7ΙΔ-88] απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο 
ΞΗΛ, πεξί ζπγθξφηεζεο Δπηηξνπψλ γηα ην έηνο 2021 ζηελ ΞΔ Εαθχλζνπ. 

- Ρελ µε αξ. 311-14/24-03-2021 (ΑΓΑ:ΤΠΒ27ΙΔ-4ΣΕ) απφθαζε ηεο Νηθνλνµηθήο Δπηηξνπήο ηεο 
ΞIN γηα ηελ έγθξηζε εμεηδίθεπζεο πίζησζεο δαπαλψλ δαθνθηνλίαο Ξ.Δ Εαθχλζνπ 2021-2022-
2023. 

- Ρελ αξ. 21/2021 (ΑΓΑ:ΥΚΠΜΥΟ1-ΛΓΚ) απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ 
Εαθχλζνπ κε Θέκα: «Δθαξκνγή δαθνθηνλίαο κε δνισκαηηθνχο ςεθαζκνχο». 

- Ρελ µε αξ. 433-18/21-04-2021 (ΑΓΑ:9Π37ΙΔ-3ΑΣ) απφθαζε ηεο Νηθνλνµηθήο Δπηηξνπήο ηεο 
ΞIN γηα ηελ έγθξηζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 





Ρο έγγπαθο 
 
1.To ππ. αξηζκ ΝΗΘ.25612/4420/6-4-2021  έγγξαθν ηεο  Γ/λζεο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Θηεληαηξηθήο 
Ξ.Δ Εαθχλζνπ ζρεηηθά κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ «Ξαξνρή ππεξεζηψλ γηα ηνλ έιεγρν 
ησλ δαθνπιεζπζµψλ µε ηε µέζνδν ηεο παγηδνζεζίαο µε παγίδεο ηχπνπ McPhail ζηνπο ειαηψλεο ζηα 
πιαίζηα ηνπ Ξξνγξάµµαηνο Ππιινγηθήο Θαηαπνιέµεζεο ηνπ ∆άθνπ ηεο Διηάο έησλ 2021-2022-2023 
ζηελ Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Εαθχλζνπ» ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 21.357,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
Φ.Ξ.Α. 
 
2.Ρελ απφ 16-3-2021 βεβαίσζε χπαξμεο πίζησζεο ηνπ γξαθείνπ Ξξνυπνινγηζκνχ θαη 
Γεκνζηνλνκηθψλ Αλαθνξψλ ηεο Ξ.Δ Εαθχλζνπ πνζνχ 7.119,00 ζηνλ Ξξνυπνινγηζκνχ ηεο Ξ.Δ 
Εαθχλζνπ ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ έηνπο 2021 θαη ζηνλ Θ.Α.Δ 0849.00.001 Φνξέαο 03.295. 
 
Ρεν Έθζεζε Ανάιετερ ποσπέυζερ 
 
Ρελ αξηζ. 25539/4412/6-4-2021 Α∆Α:69Φ7ΙΔ-ΦΑΝ Απφθαζε  πνιπεηνχο δέζµεπζεο πίζησζεο γηα 
ηελ πιεξσµή δαπαλψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο Γαθνθηνλίαο Ξ.Δ Εαθχλζνπ γηα ηα έηε 2021-2022-2023 
ζπλνιηθνχ πνζνχ 21.357,00€. 
 

∆ΗΑΘΖΟΠΠΔΗ 
 
Αλνηθηφ ειεθηξνληθφ δηαγσληζµφ µε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηεν πιέον ζςµθέποςζα πποζθοπά 
µε βάζεη µόνο ηεν ηηµή ηος έπγος, γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ην έξγν:                         
«Ξαποσή ςπεπεζηών γηα ηον έιεγσο ηυν δαθοπιεζςζµών µε ηε µέζοδο ηερ παγηδοζεζίαρ 
µε παγίδερ ηύπος McPhail ζηοςρ ειαηώνερ ζηα πιαίζηα ηος Ξπογπάµµαηορ Πςιιογηθήρ 
Θαηαποιέµεζερ ηος ∆άθος ηερ Διηάρ έηοςρ 2021-2022-2023 ζηεν Ξεπηθεπεηαθή Δνόηεηα 
Εαθύνζος» 

 
Ν δηαγσληζµφο ζα πξαγµαηνπνηεζεί µε ηε ρξήζε ηεο πιαηθφξµαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήµαηνο 
Ζιεθηξνληθψλ ∆εµνζίσλΠπµβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.∆Ζ.Π.), µέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 
www.promitheus.gov.gr. 
 
∆εµοζηόηεηα  
Ζ παξνχζα δηαθήξπμε αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ (www.pin.gov.gr), 
ζην πξφγξαµµα ∆ηαχγεηα, ζην θεληξηθφ ειεθηξνληθφ µεηξψν ∆εµνζίσλΠπµβάζεσλ (ΘΖΚ∆ΖΠ) θαη 
ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ Δ.Π.Ζ.∆Ζ.Π: www.promitheus.gov.gr.  
Ξεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο δεµνζηεχεηαη ζηνλ Διιεληθφ ηχπν (δχν νηθνλνµηθέο εθεµεξίδεο επξείαο 
θπθινθνξίαο θαη ηξεηο ηνπηθέο εθεµεξίδεο). 
 
Ρα έμνδα δεµνζίεπζεο βαξχλνπλ ηνλ/ηνπο αλάδνρν/νπο. 
 
Ζ ειάσηζηε πποζεζµία παπαιαβήρ πποζθοπών ανέπσεηαη ζε δέθα πένηε (15) εµέπερ από 
ηεν εµεποµενία δεµοζίεςζερ ηερ παπούζαρ δηαθήπςξερ ζηο ΘΖΚ∆ΖΠ (άπζπο 121 ηος Λ. 
4412/16). 

 

Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά, µέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr, 
µέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εµεξνµελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε, ζηελ ειιεληθή 
γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχµθσλα µε ηα αλαθεξφµελα ζην Λ. 4155/13 (ΦΔΘ 120/Α/29-5-
1-2013), ζην άξζξν 11 ηεο Α Ξ1/2390/16-10-2013 (ΦΔΘ 2677/Β/21-10-2013) «Ρερληθέο 
ιεπηνµέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήµαηνο Ζιεθηξνληθψλ 
∆εµνζίσλΠπµβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.∆Ζ.Π.)». 
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Ξαποσή ∆ηεςθπηνίζευν  

Ρα ζρεηηθά αηηήµαηα παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά, ην αξγφηεξν οθηώ 
(8) εµέπερ πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εµεξνµελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη απαληψληαη αληίζηνηρα ζην 
δηθηπαθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζµνχ µέζσ ηεο ∆ηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ 
Δ.Π.Ζ.∆Ζ.Π. Αηηήµαηα παξνρήο ζπµπιεξσµαηηθψλ πιεξνθνξηψλ – δηεπθξηλήζεσλ ππνβάιινληαη απφ 
εγγεγξαµµέλνπο ζην ζχζηεµα νηθνλνµηθνχο θνξείο, δειαδή απφ εθείλνπο πνπ δηαζέηνπλ ζρεηηθά 
δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί (φλνµα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) θαη απαξαίηεηα ην 
ειεθηξνληθφ αξρείν µε ην θείµελν ησλ εξσηεµάησλ είλαη ςεθηαθά ππνγεγξαµµέλν. Αηηήµαηα 
παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη είηε µε άιιν ηξφπν είηε ην ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηα 
ζπλνδεχεη δελ είλαη ςεθηαθά ππνγεγξαµµέλν, δελ εμεηάδνληαη.  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή µποπεί να παπαηείνεη ηεν πποζεζµία παπαιαβήρ ηυν πποζθοπών, 

νχησο πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηρ αθόιοςζερ πεπηπηώζεηρ:  
α) Όηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, αλ θαη δεηήζεθαλ απφ ηνλ νηθνλνµηθφ 
θνξέα έγθαηξα δελ έρνπλ παξαζρεζεί ην αξγφηεξν ηέζζεπεηρ (4) εµέπερ πξηλ απφ ηελ πξνζεζµία 
πνπ νξίδεηαη γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ. 
β)   Όηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχµβαζεο πθίζηαληαη ζεµαληηθέο αιιαγέο.  
Ζ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ζα είλαη αλάινγε µε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεηήζεθαλ ή 
ησλ αιιαγψλ.  

Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή δελ έρνπλ ζεµαζία γηα ηελ 
πξνεηνηµαζία θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, δελ απαηηείηαη παξάηαζε ησλ πξνζεζµηψλ. 

 
Πςνοπηηθά Πηοησεία ∆ηαγυνηζµού 

 

Αλαζέηνπζα Αξρή Ξεξηθέξεηα Ηνλίσλ Λήζσλ 
Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Εαθχλζνπ 

Νλνµαζία πνπ δφζεθε ζηε 
ζχµβαζε απφ ηελ Αλαζέηνπζα 
Αξρή 

«Ξαξνρή ππεξεζηψλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ δαθνπιεζεζµψλ µε ηε 
µέζνδν ηεο παγηδνζεζίαο µε παγίδεο ηχπνπ McPhailζηνπο 
ειαηψλεο  ζηα  πιαίζηα  ηνπ  Ξξνγξάµµαηνο  Ππιινγηθήο 
Θαηαπνιέµεζεο  ηνπ  ∆άθνπ  ηεο  Διηάο  έηνπο  2021-2022-2023  
ζηελ Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Εαθχλζνπ» 

Ζµεξνµελία απνζηνιήο 
πξνθήξπμεο γηα δεµνζίεπζε 

ζηελ ΔπίζεµεΔθεµεξίδα ησλ 

ΔΘ 

∆ελ απαηηείηαη 

Ζµεξνµελία δεµνζίεπζεο ζηνλ 
εµεξήζην ηχπν θαη 
εβδνµαδηαίν ηχπν 

28-4-2021 

Ζµεποµενία ανάπηεζερ 
ηερ δηαθήπςξερ ζηο 
ΘΖΚ∆ΖΠ 

27-4-2021 

Θαηαιεθηηθή εµεποµενία 
θαη ώπα ςποβοιήρ 
πποζθοπών 
 

14-5-2021  θαη ψξα 23:50  
 





Ζµεποµενία θαη ώπα 
ειεθηπονηθήρ 
αποζθπάγηζερ πποζθοπών 

20-5-2021 θαη ψξα 11:00 πκ 
(ηέηαξηε εξγάζηµε εµέξα απφ ηελ 
θαηαιεθηηθή εµεξνµελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ) 

Θαηαλνµή ζε Νµάδεο Ρν έξγν ρσξίδεηαη ζε κία (1) νµάδα θαη ζα ππνγξαθνχλ µέρξη 
θαη κία (1) ζχµβάζεηο.  Ξαξέρεηαη  ε  δπλαηφηεηα  ζηνπο 
δηαγσληδφµελνπο λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ηνπ 
έξγνπ ή γηα µία ή πεξηζζφηεξεο νµάδεο ηνπ έξγνπ. 

Απαηηνχµελεο εγγπήζεηο Δγγχεζε ζπµµεηνρήο ζην δηαγσληζµφ. 
Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 

Δίδνο ζχµβαζεο 
Ραμηλφµεζε θαηά CPV 

Πχµβαζε ππεξεζηψλ – 77610000-9 

Θξηηήξην επηινγήο αλαδφρνπ Σαµειφηεξε ηηµή αλά νµάδα ηνπ έξγνπ 

Ξξνυπνινγηζµφο έξγνπ Σσξίο Φ.Ξ.Α……… : 18.900,00 € 
Φ.Ξ.Α 13%........   : 2.457,00 € 
ΠΛΝΙΝ µε Φ.Ξ.Α.: 21.357,00 € 

Σξεµαηνδφηεζε: 
Ρν έξγν ρξεµαηνδνηείηαη απφ 
εζληθνχο πφξνπο. 

Ξηζηψζεηο απφ ην ινγαξηαζµφ ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ πνπ 
ηεξείηαη ζην Ρ.Ξ. & ∆. µε ηίηιν Θεληξηθνί Απηνηειείο Ξφξνη ησλ 
Ξεξηθεξεηψλ γηα ηελ θάιπςε δαπαλψλ δαθνθηνλίαο 
 

 

 





 

ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ∆ΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ∆ΗΑΓΩΛΗΠΚΝ 
  

ΑΟΘΟΝ 1  
ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ∆ΗΑΓΩΛΗΠΚΝ 

 
Ν δηαγσληζµφο δηελεξγείηαη µε ζθνπφ ηελ επηινγή αλαδφρνπ γηα ην έξγν «Ξαποσή 

ςπεπεζηών γηα ηον έιεγσο ηυν δαθοπιεζςζµών µε ηε µέζοδο ηερ παγηδοζεζίαρ µε παγίδερ 
ηύπος McPhail ζηοςρ ειαηώνερ ζηα πιαίζηα ηος Ξπογπάµµαηορ Πςιιογηθήρ 
Θαηαποιέµεζερ ηος ∆άθος ηερ Διηάρ έηοςρ 2021-2022-2023 ζηεν Ξεπηθεπεηαθή Δνόηεηα 
Εαθύνζος».  

Ρν έξγν ρσξίδεηαη ζε κία (1) νµάδα πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ Ξίναθα Η ηνπ Ξαπαπηήµαηορ 
Α. Ρν έξγν ζα πξαγµαηνπνηεζεί ζχµθσλα µε ηηο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο ηνπ Ξαπαπηήµαηορ Β. Ζ 
δηάξθεηα ηνπ έξγνπ (παξαιαβή παγίδσλ, ζήµαλζεειαηνδέληξσλ, αλάξηεζε παγίδσλ, αιιαγέο 
παγίδσλ, δεηγµαηνιεςίεο ειαηνθάξπνπ, απαλάξηεζε παγίδσλ, θαζαξηζµφο παγίδσλ θαη παξάδνζή ηνπο 
ζηελ απνζήθε ηεο ∆ηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Νηθνλνµίαο& Θηεληαηξηθήο ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο 
Εαθχλζνπ) είλαη απφ 15/6/2021 έυρ θαη 31/10/2021, από 15/6/2022 έυρ θαη 31/10/2022 
θαη από 15/6/2023 έυρ θαη 31/10/2023. 
 
Ζ ςπεπεζία δηαηεπεί δηθαίυµα µείυζερ ηυν αναπηεµένυν παγίδυν ή εξαίπεζερ πεπηοσών 
(Ροπηθών Θοηνοηήηυν ή Νµάδυν): 
 

1) ζηηο νπνίεο δηαπηζηψλεηαη φηη δελ πθίζηαληαη νη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο εθαξµνγήο ηνπ 
πξνγξάµµαηνοπαγηδνζεζίαο (φηαλ ε θαξπνθνξία ειαηνδέληξσλ είλαη µηθξφηεξε απφ 25% γηα 
ηηο ειαηνπνηήζηµεο πνηθηιίεο) ή ε θαξπνθνξία θαηαζηξαθεί απφ θάπνην αζηάζµεην παξάγνληα.   

2) εθφζνλ ιεθζεί απφθαζε ∆εµνηηθνχΠπµβνπιίνπ µε ηελ νπνία δελ γίλεηαη απνδνρή ηνπ ππφ 
εθαξµνγήπξνγξάµµαηνο ∆αθνθηνλίαο.   

3) ν δηαγσληζµφοπαγηδνζεζίαο θαηαιήμεη άγνλνο γηα θάπνηεο ειαηνθνµηθέονµάδεο, νη πεξηνρέο 
απηέο ζα εμαηξεζνχλ απφ ην Ξξφγξαµµα ∆αθνθηνλίαο.   

4) εμαίξεζεο πεξηνρψλ (νµάδα/εο), ζηηο νπνίεο ν δηαγσληζµφοδνισµαηηθψλςεθαζµψλ θαηαιήμεη 
άγνλνο.   

5) ζηελ πεξίπησζε πνπ θαηαθπξσζεί ην έξγν, θαη ζηελ πνξεία εθαξµνγήο ηνπ Ξξνγξάµµαηνο 
πξνθχςνπλ ηα παξαπάλσ πξνβιήµαηα (1 έσο 4), ε ππεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσµα λα µελ 
πξαγµαηνπνηήζεηπαγηδνζεζία ζε θάπνηεο πεξηνρέο. Πηελ πεξίπησζε πνπ µηα Ρνπηθή Θνηλφηεηα 
εμαηξεζεί απφ ηελ ειαηνθνµηθήνµάδα πξηλ ή µεηά ηελ θαηαθχξσζε, νη ππφινηπεο Ρνπηθέο 
Θνηλφηεηεο ηεο νµάδαο µε ηα αληίζηνηρα ειαηφδεληξά ηνπο ζπµµεηέρνπλ ζην Ξξφγξαµµα 
θαλνληθά. 

 
ΑΟΘΟΝ 2 

                                  ΛΝΚΗΘΝ ΘΑΗ ΘΔΠΚΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ∆ΗΑΓΩΛΗΠΚΝ 

 

Ν δηαγσληζµφο δηελεξγείηαη ζχµθσλα µε ηζρχνλ λνµηθφ θαη ζεζµηθφ πιαίζην πνπ αλαθέξεηαη 
ζηελ αξρή ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ηνπο φξνπο ηεο, φπσο απηνί αλαιχνληαη ζηα επί µέξνπο 
άξζξα θαη ηα ζπλεµµέλα παξαξηήµαηα απηήο. 
 

 

ΑΟΘΟΝ 3 

∆ΗΘΑΗΩΚΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

 
∆ηθαίσµα ζπµµεηνρήο ζην δηαγσληζµφ έρνπλ θπζηθά ή λνµηθά πξφζσπα 

(ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλΛνµηθψλ πξνζψπσλ ΝΡΑ), νη ζπλεηαηξηζµνί θαη νη ελψζεηο/θνηλνπξαμίεο ησλ 
αλσηέξσ πνπ είλαη εγθαηεζηεµέλα ζε :  
α) θξάηνο –µέινο ηεο Έλσζεο  
β) θξάηνο –µέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνµηθνχ Σψξνπ 
(ΔΝΣ) 
γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Π∆Π, 
ζην βαζµφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεµφζηα Έλσζε 





Ξξνζαξηήµαηνο Η ηεο σο άλσ Ππµθσλίαο, θαζψο θαη  
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εµπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ 
ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηµεξείο ή 
πνιπµεξείοζπµθσλίεο µε ηελ Έλσζε ζε ζέµαηα δηαδηθαζηψλ 
αλάζεζεο δεµνζίσλζπµβάζεσλ.  

Νη ελψζεηο νηθνλνµηθψλ θνξέσλ, ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπµπξάμεσλ, 
δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηµέλελνµηθή µνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο.  

Πηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο θνηλήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνµηθψλ θνξέσλ, φια ηα µέιε 
ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ. 

 
Γηα ηε ζςµµεηοσή ζηο δηαγυνηζµό οη ενδηαθεπόµενοηοηθονοµηθοί θοπείρ απαηηείηαη 

να δηαζέηοςν τεθηαθή ςπογπαθή, σοπεγούµενε από πηζηοποηεµένε απσή παποσήρ 
τεθηαθήρ ςπογπαθήρ θαη να εγγπαθούν ζηο ειεθηπονηθό ζύζηεµα (Δ.Π.Ζ.∆Ζ.Π. - 
δηαδηθηςαθή πύιε www.promitheus.gov.gr) αθοιοςζώνηαρ ηεν δηαδηθαζία εγγπαθήρ ηος 
άπζπος 3 παπ. 3.2 έυρ 3.4 ηερ ποςπγηθήρ Απόθαζερ απηζµ. Ξ1/2390/2013 (ΦΔΘ 
2677/Β/21-10-13) «Ρεσνηθέρ ιεπηοµέπεηερ θαη δηαδηθαζίερ ιεηηοςπγίαρ ηος Δζνηθού 
Πςζηήµαηορ Ζιεθηπονηθών ∆εµόζηυνΠςµβάζευν (Δ.Π.Ζ.∆Ζ.Π)». 

 
Φςζηθό ή νοµηθό ππόζυπο πος ιαµβάνεη µέπορ ζηον παπόνηα δηαγυνηζµό δεν 

επηηπέπεηαη να ζςµµεηάζσεη ζε πεπηζζόηεπερ ηερ µίαρ πποζθοπάρ γηα θάζε µία οµάδα ηος 
έπγος. 

 

ΑΟΘΟΝ 4  

ΙΝΓΝΗ ΑΞΝΘΙΔΗΠΚΝ 

 

4.1 Νη ιόγοη αποθιεηζµού πεπηγπάθονηαη ζηο παπόν άπζπο θαη αποηςπώνονηαη ζηο 

Ρςποποηεµένο Ένηςπο πεύζςνερ δήιυζερ (ΡΔ∆), ην νπνίν απνηειεί ππεχζπλε 

δήισζεησλ νηθνλνµηθψλ θνξέσλ πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ 

δεµφζηεο αξρέο ή ηξίηα µέξε θαη παξέρεη πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη ν νηθνλνµηθφο θνξέαο δελ 

βξίζθεηαη ζε µηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ: 73 παξ.1, 73 παξ.2, 73 παξ.4β θαη 74 ηνπ Λ. 

4412/2016 θαη φηη πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ζπµµεηνρήο ζηνλ παξφληα δηαγσληζµφ.  
 
4.2 ΡΔ∆ (άξζξν 79 παξ.4 ηνπ Λ. 4412/2016). Ρν ΡΔ∆ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο (Ξαξάξηεµα ∆) 

ζπληάρζεθε ζχµθσλα µε ηελ θαηεπζπληήξηα νδεγία 15 ηεο ΔΑΑ∆ΖΠ (Α∆Α ΩΣ0ΓΝΜΡΒ-ΑΘΖ).   
Πηεν δηαδηθηςαθή πύιε www.promitheus.gov.gr ηος ΔΠΖ∆ΖΠ µαδί µε ηεν δηαθήπςξε, 
σο ζπλεµµέλν απσείο doc (ζε επεξεπγάζηµε µοπθή) έσεη αναπηεζεί ηο ΡΔ∆ γηα ηε  
δηεςθόιςνζε ηυν ενδηαθεπόµενυν οηθονοµηθών θοπέυν πποθεηµένος να ηο 
ζςµπιεπώζοςν, να ηο ςπογπάτοςν τεθηαθά θαη να ηο ςποβάιιοςν, υρ 
δηθαηοιογεηηθό ζςµµεηοσήρ,ζηον παπόνηα δηαγυνηζµό. Απνηειεί ελεµεξσµέλε ππεχζπλε 
δήισζε, µε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ.1599/1986. Ζ αναζέηοςζα απσή, ζύµθυνα µε ηεν παπ. 5  
ηος άπζπος 79 ηος Λ.4412/2016, µποπεί να δεηεί από ηοςρ πποζθέπονηερ ζε 
οποηοδήποηε σπονηθό ζεµείο θαηά ηε δηάπθεηα ηερ δηαδηθαζίαρ, να ςποβάιιοςν όια ή 
οπηζµένα δηθαηοιογεηηθά όηαν αςηό απαηηείηαη γηα ηεν οπζή δηεξαγυγή ηερ 
δηαδηθαζίαρ.  

 
4.3 Νη ιόγοη αποθιεηζµού, έηζη φπσο απνηππψλνληαη ζηο ΡΔ∆, ηο οποίο αποηειεί   

αναπόζπαζηο µέπορ ηερ δηαθήπςξερ (ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ∆) είναη οη εξήρ:  
 

Α) Απνθιείνληαη απφ ηε ζπµµεηνρή ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ππνςήθηνη εηο βάξνο ησλ 
νπνίσλππάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Λ. 4412/2016, φπσο απηνί απνηππψλνληαη ζην 
Κέπορ ΗΗΗ.Α  
ηνπ ΡΔ∆ (Ιφγνη πνπ ζρεηίδνληαη µε πνηληθέο θαηαδίθεο).  
 
 
 
 





Πςγθεθπηµένα: 
 

Πςµµεηοσή ζε εγθιεµαηηθή οπγάνυζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεοαπφθαζεο – 
πιαίζην 2008/841/∆Δ ηνπ Ππµβνπιίνπ ηεο 24 Νθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέµεζε ηνπ 
νξγαλσµέλνπεγθιήµαηνο (ΔΔL 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42).  

∆υποδοθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχµβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέµεζεο ηεοδηαθζνξάο 
ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ ή ησλ Θξαηψλ µειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ 
C 195 ηεο 25.6.1997, ζ.1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο – πιαίζην 

2003/568/∆Δ ηνπ Ππµβνπιίνπ ηεο 22
αο

 Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέµεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνµέα (ΔΔL 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54) θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείµελελνµνζεζία ή ζην 
εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνµηθνχ θνξέα.   

Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχµβαζεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνµηθψλ 
ζπµθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζει.48), ε νπνία θπξψζεθε µε 
ην λ. 2803/2000 (Α΄48).  

Ρποµοθπαηηθά εγθιήµαηα ή εγθιήµαηα ζπλδεφµελα µε ηξνµνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο,φπσο 
νξίδνληαη αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο – πιαίζην 2002/475/∆Δ ηνπ Ππµβνπιίνπ ηεο 

13
εο

 Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέµεζε ηεο ηξνµνθξαηίαο (ΔΔL 164 ηεο 22.6.2002, ζ.3) ή εζηθή 

απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήµαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο.   
Λοµηµοποίεζε εζόδυν από παπάνοµερ δπαζηεπηόηεηερ, ή ρξεµαηνδφηεζε ηεο 

ηξνµνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππµβνπιίνπ ηεο 26
εο

 Νθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά µε ηελ πξφιεςε ηεο 

ρξεζηµνπνίεζεο ηνπ ρξεµαηνπηζησηηθνχ ζπζηήµαηνο γηα ηε λνµηµνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνµεο 
δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεµαηνδφηεζε ηεο ηξνµνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005 ζ. 15) ε νπνία 
ελζσµαηψζεθε ζηελ εζληθή λνµνζεζία µε ην λ.369/2008 (Α΄166) .   

Ξαηδηθή επγαζία θαη άιιερ µοπθέρεµποπίαρ ανζπώπυν φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν2 ηεο 

νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππµβνπιίνπ ηεο 5
εο

 Απξηιίνπ 2011, γηα 
ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέµεζε ηεο εµπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπµάησλ 
ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο – πιαίζην 2002/629/∆Δ ηνπ Ππµβνπιίνπ (ΔΔ L 
101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1) ε νπνία ελζσµαηψζεθε ζηελ εζληθή λνµνζεζία µε ην λ. 4198/2013 (Α΄215).  
 

Ν οηθονοµηθόρ θοπέαρ αποθιείεηαη, επίζερ, όηαν ηο ππόζυπο εηρ βάπορ ηος οποίος 

εθδόζεθε ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε είναη µέιορ ηος δηοηθεηηθού, δηεςζςνηηθού ή 

εποπηηθού οπγάνος ηος ή έσεη εξοςζία εθπποζώπεζερ, ιήτερ αποθάζευν ή ειέγσος ζε 

αςηό.  
 

Πηηρ πεπηπηώζεηρ εηαηπεηών πεπηοπηζµένερ εςζύνερ (Δ.Ξ.Δ.) θαη πποζυπηθών 

εηαηπεηών (Ν.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη ΗΘΔ ηδηυηηθών θεθαιαηοςσηθών εηαηπεηών, ε ςποσπέυζε ηος 

πποεγούµενος εδαθίος αθοπά θαη΄ ειάσηζηον ζηοςρ δηασεηπηζηέρ. 
 

Πηηρ πεπηπηώζεηρ ανυνύµυν εηαηπεηών (Α.Δ.) ε ςποσπέυζε ηος πποεγούµενος 

εδαθίος αθοπά θαη΄ ειάσηζηον ηον ∆ηεςζύνονηαΠύµβοςιο, θαζώρ θαη όια ηα µέιε ηος 

∆ηοηθεηηθούΠςµβοςιίος. 
 

Β) ∆ελ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβοιή θόπυν ή εηζθοπών 

θοηνυνηθήρ αζθάιηζερ (θύπηαρ θαη επηθοςπηθήρ) ζχµθσλα µε ηαπξνβιεπφµελα ζηελ παξ.2 

ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Λ. 4412/2106, φπσο απνηππψλνληαη ζην Κέπορ ΗΗΗ.Β ηνπ ΡΔ∆. (Ιφγνη 

πνπ ζρεηίδνληαη µε ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλθνηλσληθήο αζθάιηζεο). 
 

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

είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, 

ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπµέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίµσλ είηε 

ππαγφµελνο ζε δεζµεπηηθφδηαθαλνληζµφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο. 
 

Θαη΄εξαίπεζε,δελ  απνθιείεηαη  ν  πξνζθέξσλ  γηα  επηηαθηηθνχο  ιφγνπο  δεµφζηνπ 
ζπµθέξνληνο.  
Θαη΄εξαίπεζε, επίζεο,νπξνζθέξσλδελ-απνθιείεηαη,φηαλ ν απνθιεηζµφο, ζχµθσλα µε ηελ 
παξνχζα πεξίπησζε, ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ µφλν µηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή 
ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί ή φηαλ ν νηθνλνµηθφο θνξέαο 
ελεµεξψζεθε ζρεηηθά µε ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ 





φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν 
δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη µέηξα, ζχµθσλα µε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 
73 ηνπ Λ. 4412/2016, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζµίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο. 

 
Γ) Ρεινχλ ππφ πηώσεςζε ή έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εξςγίανζερ ή εηδηθήο εθθαζάπηζερ ή 

ηεινχλ ππφ αναγθαζηηθή δηασείπηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρνπλ ππαρζεί  
ζε δηαδηθαζία πηυσεςηηθού ζςµβηβαζµού ή έσοςν αναζηείιεη ηηρ επησεηπεµαηηθέρ 

ηοςρ δπαζηεπηόηεηερ ή εάν βπίζθονηαη ζε οποηαδήποηε ανάιογε θαηάζηαζε 

πποθύπηοςζα από παπόµοηα δηαδηθαζία, πποβιεπόµενε ζε εζνηθέρ δηαηάξεηρ νόµος. 

(παπ. 4β ηος άπζπος 73 ηνπ Λ. 4412/2016 φπσο απνηππψλεηαη ζην Κέπορ ΗΗΗ.Γ ηνπ ΡΔ∆( 

Ιφγνη πνπ ζρεηίδνληαη µε αθεξεγγπφηεηα). 
 

∆) Νηθονοµηθόρ θοπέαρ ζηον οποίο έρεη επηβιεζεί µε ηελ Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε 

ηνπάξζξνπ 74 ηνπ Λ. 4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζµνχ, απνθιείεηαη απηνδίθαηα θαη απφ 

ηελ παξνχζα δηαδηθαζία. 
 

Πε οποηοδήποηε σπονηθό ζεµείο θαηά ηε δηάπθεηα ηερ δηαδηθαζίαρ, ε αναζέηοςζα απσή 

αποθιείεη έναν οηθονοµηθό θοπέα, όηαν αποδεηθνύεηαη όηη αςηόρ βπίζθεηαη ιόγυ 

ππάξευν ή παπαιείτευν αςηού είηε ππην είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε µηα από ηηρ 

παπαπάνυ πεπηπηώζεηρ. Ζ ςπεπεζία µποπεί να δεηήζεη από ηοςρ πποζθέπονηερ ζε 

οποηοδήποηε σπονηθό ζεµείο θαηά ηε δηάπθεηα ηερ δηαδηθαζίαρ δηαγυνηζµού να 

ςποβάιιοςν όια ή οπηζµένα δηθαηοιογεηηθά πος αποδεηθνύοςν ηηρ παπαπάνυ 

πποϋποζέζεηρ ζςµµεηοσήρ θαη πεπηγπάθονηαη αναιςηηθά ζηο άπζπο «∆ηθαηοιογεηηθά 

θαηαθύπυζερ» ηερ παπούζαρ, όηαν αςηό απαηηείηαη γηα ηεν οπζή δηεξαγυγή ηερ 

δηαδηθαζίαρ. 
 

Δπηζεµαίνεηαη όηη, ζε πεξίπησζε ππνβνιήο θνηλήο πξνζθνξάο, νη παξαπάλσ ιφγνη 

απνθιεηζµνχηζρχνπλ γηα θαζέλαλ απφ ηνπο ζπµµεηέρνληεο ζηελ θνηλή πξνζθνξά. Δάλ ζπληξέρεη 

ιφγνο απνθιεηζµνχ θαη γηα έλαλ µφλν ζπµµεηέρνληα ζε θνηλή πξνζθνξά, ε ππνβιεζείζα θνηλή 

πξνζθνξά απνθιείεηαη απφ ην δηαγσληζµφ. 
 

Ξξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εµπίπηεη ζε µηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 

παξαγξάθνπο 4.3.Α θαη 4.3.Γ µπνξεί λα πξνζθνµίδεη ζηνηρεία πξνθεηµέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα 

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

ιφγνο απνθιεηζµνχ, ζχµθσλα µε ηα νξηδφµελα ζηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016. 

Νηθνλνµηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, µε ηειεζίδηθε απφθαζε, απφ ηε ζπµµεηνρή ζε 

δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχµβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ µπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο 

αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζµνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε. Ζ 

απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ή µε ησλ επαλνξζσηηθψλ µέηξσλ εθδίδεηαη ζχµθσλα µε ηα 

νξηδφµελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016. 
 
4.4 Ρν ΡΔ∆ζπµπιεξψλεηαη, ππνγξάθεηαη θαη ππνβάιιεηαη θαηά πεξίπησζε σο εμήο:  

Ρν µέπορ Η είλαη ζπµπιεξσµέλν απφ ηελ αλαζέηνπζα ππεξεζία θαη όια ηα ςπόιοηπαµέπε 
(ΗΗ, ΗΗΗ, θαη IV ) ζςµπιεπώνονηαη από ηον πποζθέπονηα οηθονοµηθό θοπέα, θαηά 
πεξίπησζε, θαη µόνο ζηα πεδία πος ήδε έσοςν επηιεγεί από ηεν αναζέηοςζα ςπεπεζία, 
όπυρ εµθαίνονηαη ζηο ζςνεµµένο ΡΔ∆ ηος ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΝΠ ∆ ηεοπαξνχζαο.   

Ρν µέπορ VI ζπµπιεξψλεηαη ζε θάζε πεξίπησζε µε ηεν εµεποµενία , ηον ηόπο θαη ηεν 
τεθηαθή ςπογπαθή ηος θαηά νόµο ςπόσπεος/υν, (βιέπε παπαθάηυ επηζήµανζε) ε 
οποία δεν απαηηείηαη να θέπεη ζεώπεζε γνεζίος ςπογπαθήρ.  

Δπηζεµαίνεηαη όηη: 
α) Θάζε νηθνλνµηθφο θνξέαο πνπ ζπµµεηέρεη µφλνο ηνπ, πξέπεη λα ζπµπιεξψζεη θαη λα 
ππνβάιιεη ένα ΡΔ∆.  
β) Όηαλ ζπµµεηέρνπλ νηθνλνµηθνί θνξείο ππφ ηε µοπθή ένυζερ, απαληνχλ ζεηηθά 

ζηνζρεηηθφ εξψηεµα ηνπ Κέποςρ ΗΗ.Α. (Ρξφπνο ζπµµεηνρήο) θαη ζπµπιεξψλνπλ ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ δεηνχληαη ζηα επηµέξνποεξσηήµαηα α, β θαη γ. Δπίζεο ζα πξέπεη λα 

ζπµπιεξσζνχλ, θαη λα ππνβιεζνχλ συπηζηά ΡΔ∆ γηα θάζε θοπέα - µέιορ ηερ 

ένυζερ, ζηα νπνία παπαηίζενηαη οη πιεποθοπίερ πος απαηηούνηαη ζύµθυνα µε ηα  
µέπε ΗΗ έυρ θαη ΗV. 





γ) Πηηρ πεπηπηώζεηρ όπος πεπηζζόηεπα από ένα άηοµα είναη µέιε ηος 

δηοηθεηηθού,δηεςζςνηηθού ή εποπηηθού οπγάνος ενόρ οηθονοµηθού θοπέα ή έσοςν 

εξοςζία εθπποζώπεζερ, ιήτερ αποθάζευν ή ειέγσος ζε αςηό, ηόηε όια ηα 

παπαπάνυ ππόζυπα ζα ππέπεη να ςπογπάτοςν τεθηαθά ηο ίδηο ΡΔ∆. 
 
 
 

ΑΟΘΟΝ 5 
ΔΓΓΖΠΔΗΠ 

 
5.1 Νη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχµαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφµηµα ζηα θξάηε – µέιε ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνµηθνχ ρψξνπ ή ζηα θξάηε – µέιε ηεο Ππµθσλίαο 
∆εµνζίσλΠπµβάζεσλ θαη έρνπλ, ζχµθσλα µε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ην δηθαίσµα απηφ. Κπνξνχλ, 
επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Ρ.Α.Α - Ρ.Π.Κ.Δ.∆.Δ ή λα παξέρνληαη µε γξαµµάηην ηνπ Ραµείνπ 
Ξαξαθαηαζεθψλ θαη ∆αλείσλ µε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεµαηηθνχ πνζνχ. Αλ 
ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε µε γξαµµάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Ραµείν Ξαξαθαηαζεθψλ θαη 
∆αλείσλ, ηα ηνθνµεξίδηα ή µεξίζµαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη µεηά 
ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνµηθφ θνξέα. 

 
Νη εγγςήζεηρ (ζςµµεηοσήρ θαη θαιήρ εθηέιεζερ) πεπηιαµβάνοςν θαη΄ ειάσηζηον ηα 
αθόιοςζα ζηοησεία: 

 

- ηελ εµεξνµελία έθδνζεο,  
 
- ηνλ εθδφηε,  
 
- ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλεηαη,  
 
- ηνλ αξηζµφ ηεο εγγχεζεο,  
 
- ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε,  
 
- ηελ πιήξε επσλπµία, ηνλ ΑΦΚ θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνµηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη 

ε εγγχεζε (ζηεν πεπίπηυζε ένυζερ οηθονοµηθών θοπέυν αναγπάθονηαη ηα ζηοησεία 

αςηάγηα θάζε µέιορ ηερ ένυζερ), 
 
- ηνπο φξνπο φηη: α) Ζ εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ 

δηθαηψµαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, θαη β) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο 

θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήµνπ,  
 
- ηα ζηνηρεία ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ηελ εµεξνµελία ηνπ δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζµνχ,  
 
- ηελ εµεξνµελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο,  
 
- ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά 

ή µεξηθά εληφο πέληε (5) εµεξψλ µεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν 

απεπζχλεηαη.  
 
Πηεν πεπίπηυζε εγγύεζερ θαιήρ εθηέιεζερ επηπξφζζεηα αλαθέξεηαη ν αξηζµφο θαη ν ηίηινο ηεο 
ζρεηηθήο ζχµβαζεο.   
 
Πεµεηώνεηαη όηη οη όποη: ε εγγύεζε παπέσεηαη ανέθθιεηα θαη ανεπηθύιαθηα, όηη ο εθδόηερ 
παπαηηείηαη δηθαηώµαηορ ηερ δηαηπέζευρ θαη δηδήζευρ, όηη ηο ποζό ηερ ζα θαηαβιεζεί άνες 
ανηηππήζευν θαη απποθαζίζηυρ, σπόνορ ηζσύορ θ.ι.π δεν αθοπούν ηηρ εγγςοδοηηθέρ 
παπαθαηαζήθερ. (Ξεπίπηυζε Ραµείος Ξαπαθαηαζεθών). 
 
Ζ αναζέηοςζα απσή επηθοηνυνεί µε ηοςρ θοπείρ πος θέπονηαη να έσοςν εθδώζεη ηηρ 
εγγςεηηθέρ πποθεηµένος να δηαπηζηώζεη ηεν εγθςπόηεηά ηοςρ. 
 
Θαηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφµελα ζην άπζπο 72 ηος Λ. 4412/2016. 
 

 





 
5.2 Δγγύεζε ζςµµεηοσήρ ζηο δηαγυνηζµό  
Γηα ηελ έγθπξε ζπµµεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχµβαζεο, θαηαηίζεηαη απφ ηνπο 
ζπµµεηέρνληεονηθνλνµηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο), εγγπεηηθή ζπµµεηνρήο πνπ αληηζηνηρεί ζην 2% 
ηεο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο ρσξίο ην Φ.Ξ.Α..  
 
Πεµεηώνεηαη όηη: Πε πεπίπηυζε ςποβοιήρ πποζθοπάρ γηα µία ή πεπηζζόηεπερ οµάδερ, (θαη 
φρη γηα ην ζχλνιν ησλ πξνο αλάζεζε νµάδσλ) ην χςνο ηεο εγγχεζεο ζπµµεηνρήο ςποιογίδεηαη επί  
ηερ πποϋποιογηζζείζαρ αξίαρ συπίρ ηο Φ.Ξ.Α ηερ οµάδαρ ή ηυν οµάδυν γηα ηηρ οποίερ 
θαηαηίζεηαη ε πποζθοπά (δειαδή, εγγςεηηθή πος ανηηζηοησεί ζηο 2% ηερ 
πποϋποιογηζζείζαρ δαπάνερ συπίρ ηο Φ.Ξ.Α ηερ οµάδαρ ή ηυν οµάδυν γηα ηηρ οποίερ 
θαηαηίζεηαη ε πποζθοπά). 

 
Πηεν πεπίπηυζε ένυζερ οηθονοµηθών θοπέυν, ε εγγύεζε ζςµµεηοσήρπεπηιαµβάνεη θαη 
ηον όπο όηη ε εγγύεζε θαιύπηεη ηηρ ςποσπεώζεηρ όιυν ηυν οηθονοµηθών θοπέυν πος 
ζςµµεηέσοςν ζηεν ένυζε. 

 
Ζ εγγχεζε πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα έλα µήλα µεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο 
πξνζθνξάο ηνπ άπζπος 6 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.   
Ζ αλαζέηνπζα αξρή µπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα 
παξαηείλεη, πξηλ ηε ιήμε ηνπο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο ζπµµεηνρήο.  

 

Ζ εγγχεζε ζπµµεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν µε ηελ πξνζθφµηζε ηεο εγγχεζεο θαιήο 
εθηέιεζεο. Πηνπο ινηπνχο ζπµµεηέρνληεοζχµθσλα µε ηα νξηδφµελα ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ 
Λ. 4412/2016.  

 

Ζ Δγγύεζε ζςµµεηοσήρ θαηαπίπηεη, αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά 
ηεδηάξθεηα ηζρχνο απηήο, παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4, δελ 
πξνζθνµίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφµελα απφ ηελ παξνχζα δηθαηνινγεηηθά ή δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο 
γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχµβαζεο.  
 
5.3 Δγγύεζε θαιήρ εθηέιεζερ ηερ ζύµβαζερ 
 

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχµβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχµθσλα 
µε ην άξζξν 72 παξ. 1β) ηνπ Λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο 
αμίαο ηεο ζχµβαζεο, ρσξίο ην ΦΞΑ, θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχµβαζεο. 

Ν σπόνορ ηζσύορ ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα είλαη µεγαιύηεπορ θαηά ένα 
(1) µήνα από ηε ιήξε ηυν επγαζηών ηερ παγηδοζεζίαρ. ∆ειαδή να ηζσύεη ηοςιάσηζηον έυρ 
30/11/2023.  

Ξεξηιαµβάλεη εθηφο ησλ αλαθεξνµέλσλ ζηνηρείσλ ζηελ παξ. 5.1 ηνλ αξηζµφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο 
ζρεηηθήο ζχµβαζεο.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχµβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ 
εθαξµνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχµβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη ηνπ 
αλαδφρνπ. Πεπεπίπηυζε ένυζερ/θοηνοππαξίαρ θςζηθών ή νοµηθών πποζώπυν ζα ππέπεη 
να πποθύπηεη όηη θαιύπηεη όια ηα µέιε ηερ ένυζερ αιιειεγγύυρ.   

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζην ζχλνιφ ηεο µεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη 
πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ αληηθεηµέλνπ ηεο ζχµβαζεο. Δάλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη 
πνζνηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζµε παξάδνζε, ε επηζηξνθή ησλ 
σο άλσ εγγπήζεσλ γίλεηαη µεηά ηελ αληηµεηψπηζε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζµνπ. 

 
 
 
 
 
 
 





ΑΟΘΟΝ 6  
                                       ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ ΘΑΗ ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 
 

Ξαξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο δηαγσληδφµελνπο λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ηο ζύνοιο 
ηος έπγος (1 οµάδα) ή γηα µία ή πεπηζζόηεπερ οµάδερ ηος έπγος ζηο ζύνοιό ηοςρ.  

Ξποζθοπέρ γηα µεµονυµένερ πεπηοσέρ ηυν οµάδυν δεν γίνονηαη αποδεθηέρ.  
Ν πποζθέπυν ζευπείηαη όηη αποδέσεηαη πιήπυρ θαη ανεπηθςιάθηυρ όιοςρ ηοςρ 

όποςρ ηερ δηαθήπςξερ. Ξξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο 
ζααπνξξίπηνληαη. Αληηπξνζθνξέο/ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη ζε πεξίπησζε 
ππνβνιήο ηνπο ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Ξξνζθνξά ε νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ 
πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιιεη δχν ή πεξηζζφηεξεο πξνζθνξέο απνξξίπηεηαη (ζηξέβισζε 
αληαγσληζµνχ) θαη ζηελ πεξίπησζε νηθνλνµηθψλ θνξέσλ πνπ ζπµµεηέρνπλ είηε απηνηειψο είηε σο 
µέιε ελψζεσλ. Ζ πξνζθνξά δίδεηαη µε πιήξε επζχλε ηνπ πξνζθέξνληα θαη µεηά απφ εθηίµεζε θαη 
ζπλδπαζµφ ησλ µέζσλ πνπ δηαζέηεη, ησλ πξαγµαηηθψλδεδνµέλσλ εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάµµαηνο θαη 
ηεο γλψζεο φισλ ησλ γεληθψλ, εηδηθψλ θαη ηερληθψλ απαηηήζεσλ πνπ απνηεινχλ ζπµβαηηθή 
ππνρξέσζή ηνπ, ρσξίο λα ηνπ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο θαµηάο εθ ησλ πζηέξσλ απαίηεζεο 
θαη πξνβνιήο νπνηνπδήπνηε ηζρπξηζµνχ. Ν πξνζθέξσλ παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσµα απνδεµίσζήο 
ηνπ ζρεηηθφ µε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πεξί αλαβνιήο ή αθχξσζεο ηνπ 
δηαγσληζµνχ ή ηεο ππαλαρψξεζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ιφγσ δεµφζηνπζπµθέξνληνο.   

Ν ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία µέζσ ηνπ 
ζπζηήµαηνο βεβαηψλεηαη απηφµαηα απφ ην ζχζηεµα µε ππεξεζίεο ρξνλνζήµαλζεο, ζχµθσλα µε ηα 
νξηδφµελα ζην άξζξν 37 ηνπ Λ. 4412/2016 .   

Κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εµεξνµελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 
ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην ζχζηεµα. Πε πεξηπηψζεηο ηερληθήο αδπλαµίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δ.Π.Ζ.∆Ζ.Π, 
ε αλαζέηνπζα αξρή ιαµβάλεη ηα απαηηνχµελα µέηξα φπσο ηε µεηάζεζε ηεο θαηαιεθηηθήο 
εµεξνµελία µε ζρεηηθή αλαθνίλσζή ηεο, ζχµθσλα µε ηα νξηδφµελα ζην άξζξν 37 παξ.4 ηνπ 
λ.4412/2016.  

 
Γηα ηηρ ενώζεηρ/θοηνοππαξίερ πος ςποβάιιοςν θοηνή πποζθοπά, ζα ππέπεη να ηεπούνηαη 
ηα αθόιοςζα:  

α. Ζ έλσζε ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ςεθηαθά, είηε απφ φινπο ηνπο 
πξνµεζεπηέο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπν ηνπο λνµίµσο εμνπζηνδνηεµέλν. Πηελ 
πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπµµεηνρήο ηνπ θάζε 
µέινπο ηεο έλσζεο πξνµεζεπηψλ.(ζπµπεξηιαµβαλνµέλεο ηεο θαηαλνµήο αµνηβήο µεηαμχ ηνπο) 
θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο (άξζξν 96 παξ. 7 ηνπ λ. 4412/2016).  

β. Κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θάζε µέινο ηεο έλσζεο επζχλεηαη έλαληη ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήοαιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ. Πε πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο ζχµβαζεο, ε επζχλε 
απηή εμαθνινπζεί µέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχµβαζεο.   

γ. Πε πεξίπησζε πνπ εμ αηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αλσηέξαο βίαο µέινο ηεο 
έλσζεο δελ µπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο έλσζεο θαηά ηνλ ρξφλν αμηνιφγεζεο ησλ 
πξνζθνξψλ, ηα ππφινηπα µέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο 
µε ηελ ίδηα ηηµή. Δάλ ε παξαπάλσ αληθαλφηεηα πξνθχςεη θαηά ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ηεο ζχµβαζεο, 
ηα ππφινηπα µέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε ηεο νινθιήξσζεο απηήο µε ηελ ίδηα ηηµή θαη ηνπο 
ίδηνπο φξνπο. 
 
Σπόνορ ηζσύορ ηυν πποζθοπών  

Νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζµεχνπλ φζνπο µεηέρνπλ ζην δηαγσληζµφ γηα εθαηόν είθοζη 
(120) εµέπερ από ηεν εποµένε ηερ δηενέπγεηαρ ηος δηαγυνηζµού. Ξξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν 
ηζρχνο µηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφµελνπ απφ ηε δηαθήξπμε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Ζ ηζρχο ηεο 
πξνζθνξάο µπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ 
ηε ιήμε ηεο µε αληίζηνηρε παξάηαζε ηεο εγγπεηηθήο ζπµµεηνρήοζχµθσλα µε ηα νξηδφµελα ζην άξζξν 

72 παξ. 1
α
 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξ. 5.2 ηεο παξνχζαο, θαη΄ αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ 

δηάζηεµα ίζν µε ηελ πξνβιεπφµελε σο άλσ αξρηθή δηάξθεηα. Θαηά ηα ινηπά, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφµελα 
ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ Λ. 4412/2016. 

 
 





 

Ρπόπορ ςποβοιήρ πποζθοπών.  
Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά, µέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ.ΠΖ.∆Ζ.Π., µέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εµεξνµελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε 
παξνχζα δηαθήξπμε, ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχµθσλα µε ηα αλαθεξφµελα 
ζην λ. 4412/2016, ηδίσο άξζξα 36 θαη 37 θαη ηελ πνπξγηθή απφθαζε Ξ1/2390/2013 (ΦΔΘ 
2677/Β/21-10-2013) «Ρερληθέο ιεπηνµέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ ζπζηήµαηνο 
Ζιεθηξνληθψλ ∆εµνζίσλΠπµβάζεσλ Δ.ΠΖ.∆Ζ.Π.».  

Ρα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπµµεηνρή ηνπ νηθνλνµηθνχ θνξέα ζηε δηαδηθαζία 
ππνβάιινληαη απφ απηφλ ειεθηξνληθά ζε µνξθή αξρείσλ ηχπνπ pdf θαη εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί 
/παξαρζεί απφ ηνλ ίδην, θέξνπλ νξαηή µε θξππηνγξαθεµέλε ςεθηαθή ππνγξαθή ζθιεξήο 
απνζήθεπζεο, ρσξίο λα απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο.  

Απφ ην ζχζηεµα εθδίδεηαη ειεθηξνληθή απφδεημε ππνβνιήο πξνζθνξάο, ε νπνία απνζηέιιεηαη 
ζηνλ νηθνλνµηθφ θνξέα µε µήλπµα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνµείνπ. Δνηόρ ηπηών (3) επγαζίµυν 
εµεπών από ηεν ειεθηπονηθή ςποβοιή ηερ πποζθοπάρ, πποζθοµίδονηαη ςποσπευηηθά από 
ηον πποζθέπονηα ζηεν αναζέηοςζα απσή, ζε ένηςπε µοπθή θαη ζε ζθπαγηζµένο θάθειο, 
ηα ζηοησεία ηερ ειεθηπονηθήρ πποζθοπάρ πος απαηηείηαη να πποζθοµηζηούν ζε ππυηόηςπε 
µοπθή ζύµθυνα µε ηον ν. 4250/2014. Ρέηοηα ζηοησεία θαη δηθαηοιογεηηθά είναη ενδεηθηηθά 
ε εγγύεζε ζςµµεηοσήρ, ηα ππυηόηςπα έγγπαθα ηα οποία έσοςν εθδοζεί από ηδηυηηθούρ 
θοπείρ θαη δεν θέποςν επηθύπυζε από δηθεγόπο, θαζώρ θαη ηα έγγπαθα πος θέποςν ηε 
ζθπαγίδα ηερ Σάγερ (Αpostille). ∆ελ πξνζθνµµίδνληαη ζε έληππε µνξθή ζηνηρεία 
θαηδηθαηνινγεηηθά ηα νπνία θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ηα ΦΔΘ, ηα ηερληθά θπιιάδηα θαη φζα 
πξνβιέπεηαη απφ ην λ. 4250/2014 φηη νη θνξείο ππνρξενχληαη λα απνδέρνληαη ζε αληίγξαθα ησλ 
πξσηνηχπσλ.  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή µπνξεί λα δεηεί απφ πξνζθέξνληεο θαη ππνςεθίνπο ζε νπνηνδήπνηε 
ρξνληθφ ζεµείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ ζε έληππε µνξθή θαη ζε εχινγε 
πξνζεζµία φια ή νξηζµέλα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία πνπ έρνπλ ππνβάιιεη ειεθηξνληθά, φηαλ απηφ 
απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. 
 
Δµπηζηεςηηθόηεηα  

Απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζεµαίλνληαη µε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήµαηνο ηα ζηνηρεία 
εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εµπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα, ζχµθσλα µε ηα νξηδφµελα ζην άξζξν 
21 ηνπ λ. 4412/2016. Δθφζνλ έλαο νηθνλνµηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο σο εµπηζηεπηηθέο, 
ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ή εµπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή δήισζή ηνπ, αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο 
ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφµνπ ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ εµπηζηεπηηθφηεηα ηεο 
ζπγθεθξηµέλεο πιεξνθνξίαο. ∆ελ ραξαθηεξίδνληαη σο εµπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά µε ηηο ηηµέο 
µνλάδαο, ηηο πξνζθεξφµελεο πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνµηθή πξνζθνξά θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο 
πξνζθνξάο πνπ ρξεζηµνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζή ηεο.  

 
Ξεπηεσόµενο πποζθοπών. 

Ρν πεξηερφµελν ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο νξίδεηαη σο εμήο: 
Α) Έλαο (ππν)θάθεινο* µε ηελ έλδεημε «∆ηθαηοιογεηηθά Πςµµεηοσήρ - Ρεσνηθή 

πποζθοπά» ζηνλ νπνίν πεξηιαµβάλνληαη ηα απαηηνχµελα δηθαηνινγεηηθά θαη ε ηερληθή πξνζθνξά 
ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείµελεολνµνζεζίαο θαη ηα νξηδφµελα ζην άξζξν 7 ηεο παξνχζαο.  

Β) Έλαο (ππν)θάθεινο* µε ηελ έλδεημε «Νηθονοµηθή πποζθοπά» ζηνλ νπνίν 
πεξηιαµβάλεηαη ενηθνλνµηθή πξνζθνξά ηνπ νηθνλνµηθνχ θνξέα ζχµθσλα µε ηα νξηδφµελα ζην άπζπο 
8 ηεο παξνχζαο.  
*: θαηεγνξία επηζπλαπηφµελσλ αξρείσλ ζην ζχζηεµα.  
Δπηζεµαίλεηαη φηη: έσο φηνπ παξαµεηξνπνηεζεί ζρεηηθά ε ειεθηξνληθή πιαηθφξµα ηνπ ΔΠΖ∆ΖΠ νη 
αλσηέξσ (ππν)θάθεινη «∆ηθαηνινγεηηθά Ππµµεηνρήο» θαη «Ρερληθή Ξξνζθνξά» ζα ππνβάιινληαη σο 
έλαο εληαίνο (ππφ)θάθεινο µε ηελ έλδεημε «∆ηθαηνινγεηηθά Ππµµεηνρήο - Ρερληθή Ξξνζθνξά». 
 

 

 

 

 





ΑΟΘΟΝ 7  
∆ΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ – ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ  

Πηνλ (ππν)θάθειν µε ηελ έλδεημε «∆ηθαηοιογεηηθά ζςµµεηοσήρ - Ρεσνηθή πποζθοπά» 
ππνβάιινληαη ηα παπαθάηυ δηθαηοιογεηηθά ζςµµεηοσήρ θαη ζηοησεία ηεσνηθήρ πποζθοπάρ, 
ζε µνξθή αξρείνπ pdf ζχµθσλα µε ην Λ. 4155/13(ΦΔΘ 120/Α/2013) θαη ην άξζξν 11 ηεο Α 
Ξ1/2390/2013 (ΦΔΘ 2677/Β/21-10-13) 
 

Α. ∆ΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ  
 

1) Ρο Ρςποποηεµένο ένηςπο ςπεύζςνερ δήιυζερ (Ρ.Δ..∆.)   
Ξξνο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη νη πξνζθέξνληεο νηθνλνµηθνί θνξείο δελ βξίζθνληαη ζε µία απφ ηηο 
θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο, ζςµπιεπώνοςν, ςπογπάθοςν τεθηαθά (ζχµθσλα µε 
ηα νξηδφµελα ζηελ παξ. 4.4 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο) θαη 
ςποβάιιοςν,υρδηθαηοιογεηηθό ζςµµεηοσήρ, ηο Ρςποποηεµένο ένηςπο πεύζςνερ 
∆ήιυζερ (ΡΔ∆) πνπέρεη αλαξηεζεί ζηε δηαδηθηςαθή πύιε www.promitheus.gov.gr ηος 
ΔΠΖ∆ΖΠ µαδί µε ηελ δηαθήξπμε, σο ζπλεµµέλν απσείο doc(ζε επεξεπγάζηµε µοπθή). 
 
2) Δγγύεζε ζςµµεηοσήρ 
Δθδίδεηαη ζχµθσλα µε ηα νξηδφµελα ζην άπζπο 5 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.  
Όπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 1.2.3 ηνπ άξζξνπ 11 ηεο .Α Ξ1/2390/2013 «Ρερληθέο 
ιεπηνµέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ ζπζηήµαηνο Ζιεθηξνληθψλ 
∆εµνζίσλΠπµβάζεσλ (ΔΠΖ∆ΖΠ)» ν πξνζθέξσλ ππνβάιιεη ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπµµεηνρήο 
ειεθηξνληθά ζε µνξθή αξρείνπ pdf θαη ππνρξενχηαη λα ηελ πξνζθνµίζεη ζηελ αξµφδηα ππεξεζία 
δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζµνχ ζε έληππε µνξθή (πξσηφηππν) ενηόρ ηπηών (3) επγαζίµυν εµεπών 
απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή. Πε πεπίπηυζε µε πποζθόµηζερ ηερ εγγςεηηθήρ επηζηοιήρ 
ενηόρ ηερ ανυηέπυ πποζεζµίαρ ηυν ηπηών επγαζίµυν εµεπών από ηεν ειεθηπονηθή 
ςποβοιή, ε ειεθηπονηθή πποζθοπά ηος ςποτεθίος δεν αποζθπαγίδεηαη θαη αποθιείεηαη 
από ηε δηαδηθαζία ηος δηαγυνηζµού. 
 

Β. ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΡΔΣΛΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 
 
Πηνλ (ππν)θάθειν «∆ηθαηνινγεηηθά Ππµµεηνρήο - Ρερληθή Ξξνζθνξά» ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά θαη ε 
ηεσνηθή πποζθοπά ηος πξνζθέξνληα, ξεσυπηζηά γηα θάζε οµάδα.  
Ζ ηεσνηθή πποζθοπά µποπεί να αθοπά είηε ηο ζύνοιο ηος έπγος ή µία ή πεπηζζόηεπερ 
οµάδερ ζηο ζύνοιό ηοςρ. Ξποζθοπέρ γηα µεµονυµένερ πεπηοσέρ ηυν οµάδυν δεν γίνονηαη 
αποδεθηέρ.  

 
Ζ ηερληθή πξνζθνξά, πξέπεη λα πιεξνί ηνπο φξνπο πνπ νξίδνληαη ζην ζπλεµµέλν ζηελ παξνχζα 
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β (Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο).   
Ν πξνζθέξσλ ζπληάζζεη ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ ιαµβάλνληαο ππφςε:   

α. Ρνλ απαηηνχµελν αξηζµφ παγηδνζεηψλ γηα θάζε νµάδα ηνπ έξγνπ πνπ ππνβάιιεη πξνζθνξά. 
Πε πεξίπησζε αδπλαµίαο εμεχξεζεο ησλ απαηηνχµελσλ απφ ηελ παξνχζα παγηδνζεηψλ, ν αλάδνρνο 
πνπ ζα αλαιάβεη ην έξγν ζα ππνζηεί ηηο ζπλέπεηεο ηεο ςεπδνχο δειψζεσο θαζψο θαη ηηο ζπλέπεηεο 
πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχµβαζεο.  

β. Ρελ αλάγθε νξηζµνχ ηερληθνχ ππεπζχλνπ Γεσπφλνπ ή Ρερλνιφγνπ Γεσπνλίαο 
ΦπηηθήοΞαξαγσγήο ήΘεξκνθεπηαθψλ Θαιιηεξγεηψλ ή Αλζνθνκίαο ή Γηνίθεζεο Γεσξγηθψλ 
Δθκεηαιιεχζεσλ γηα ην δηάζηεµα απφ ηελ εµεξνµελία ππνγξαθήο ηεο ζχµβαζεο έσο 31/10/2023 
εθφζνλ ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ είλαη ν ίδηνο Γεσπφλνο ή Ρερλνιφγνο Γεσπνλίαο Φπηηθήο 
ΞαξαγσγήοήΘεξκνθεπηαθψλ Θαιιηεξγεηψλ ή Αλζνθνκίαο ή Γηνίθεζεο Γεσξγηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ. Ωο 
ηερληθφο ππεχζπλνο µπνξεί λα νξηζηεί ην ίδην άηνµν, γηα ηελ/ηηο νµάδα/νµάδεο ηνπ έξγνπ, γηα ηελ/ηηο 
νπνία/εο ζα ππνβιεζεί πξνζθνξά. 
Ζ ηερληθή πξνζθνξά ζπληάζζεηαη ζπµπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή θφξµα ηνπ 
ζπζηήµαηνο. Πηε ζπλέρεηα, ην ζχζηεµα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε µνξθή pdf, ην νπνίν 
ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Ρα ζηνηρεία πνπ πεξηιαµβάλνληαη ζηελ 
εηδηθή ειεθηξνληθή θφξµα ηνπ ζπζηήµαηνο θαη ηνπ παξαγφµελνπ ςεθηαθά ππνγεγξαµµέλνπ 
ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. Πε αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεµα παξάγεη ζρεηηθφ 





µήλπµα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf. Δθφζνλ απαηηήζεηο 
ηεο δηαθήξπμεο γηα ηελ ηερληθή πξνζθνξά δελ έρνπλ απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηνπο ζηηο εηδηθέο 
ειεθηξνληθέο θφξµεο ηνπ ζπζηήµαηνο, ο πποζθέπυν επηζςνάπηεη ζηεν ηεσνηθή ηος πποζθοπά  
τεθηαθά ςπογεγπαµµένα ηα ζσεηηθά ειεθηπονηθά απσεία. 
 
Ν πποζθέπυν, επί ποηνή αποθιεηζµού, ππέπεη να ςποβάιιεη: 
 
1) Θαηάζηαζε ζχµθσλα µε ηνλ ΞΗΛΑΘΑ ΗΗ (ζηνηρεία παγηδνζεηψλ) ηνπ Ξαξαξηήµαηνο Α ηεο 
παξνχζαο. Ν ελ ιφγσ πίλαθαο έρεη αλαξηεζεί ζηε δηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ 
ΔΠΖ∆ΖΠ µαδί µε ηελ δηαθήξπμε, σο ζπλεµµέλν αξρείν doc (ζε επεμεξγάζηµε µνξθή), πξνθεηµέλνπ ν 
πξνζθέξσλ αθνχ ηνλ ζπµπιεξψζεη θαη ηνλ ππνγξάςεη ςεθηαθά, (γηα θάζε νµάδα πνπ ππνβάιιεη 
πξνζθνξά) λα ηνλ ππνβάιιεη ειεθηξνληθά ζε µνξθή αξρείνπ pdf.   
2) πεχζπλε ∆ήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λ. 1599/1986, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ζηεν 
οποία ζα δειώνεη όηη:   

α. έρεη εμαζθαιίζεη πιήξε θαη απνθιεηζηηθή απαζρφιεζε Ρερληθνχ πεχζπλνπ Γεσπφλνπ ή 
Ρερλνιφγνπ Γεσπνλίαο  Φπηηθήο Ξαξαγσγήο ή Θεξκνθεπηαθψλ Θαιιηεξγεηψλ ή Αλζνθνκίαο ή 
Γηνίθεζεο Γεσξγηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ γηα ην δηάζηεµα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχµβαζεο θαη έσο 
31/10/2023, εθφζνλ ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ είλαη ν ίδηνο Γεσπφλνο ή Ρερλνιφγνο Γεσπνλίαο 
Φπηηθήο ΞαξαγσγήοήΘεξκνθεπηαθψλ Θαιιηεξγεηψλ ή Αλζνθνκίαο ή Γηνίθεζεο Γεσξγηθψλ 
Δθκεηαιιεχζεσλ, θαη φηη αλαιαµβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα πξνζθνµίζεη ηε ζρεηηθή ζχµβαζε, θαζψο 
επίζεο αληίγξαθν ηνπ πηπρίνπ ηνπ θαη άδεηα αζθήζεσο επαγγέιµαηνο (ηνπ ηερληθνχ ππεχζπλνπ) 
εθφζνλ απηή πξνβιέπεηαη, µε ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο.  

β. γηα ηα αλαθεξφµελα ζηνλ ΞΗΛΑΘΑ ΗΗ νλνµαηεπψλπµα απηψλ πνπ ζα εξγαζηνχλ 
ζηελπαγηδνζεζία, έρεη εμαζθαιηζηεί ε ζπλεξγαζία µε θάζε λφµηµν ηξφπν (π.ρ. ππνγξαθή ζπµβάζεσλ, 
ππεχζπλσλ δειψζεσλ, θ.ι.π.) γηα ην ρξνληθφ δηάζηεµα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχµβαζεο έσο θαη 
31/10/2023, θαη νη ππνγξαθέο ηνπο ζηα έγγξαθα απηά είλαη γλήζηεο.  

γ. φηη έιαβε γλψζε θαη απνδέρεηαη αλεπηθχιαρηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.  
δ. φηη γλσξίδεη πνιχ θαιά ηελ ειαηνθνµηθήνµάδαπαγηδνζεζίαο γηα ηελ νπνία 

εθδειψλεηελδηαθέξνλ.  
ε.φηη απνδέρεηαη ηε ρξήζε ζπζηεµάησλ GIS-GPS ζηηο ειαηνθνµηθέο νµάδεο παγηδνζεζίαο, φπνπ 

ζα θαηαθπξσζεί σο αλάδνρνο, ζε ζπλεξγαζία µε ηνπο επφπηεο θαη ηνπο ηνµεάξρεο δαθνθηνλίαο. 
 
Ζ ςπεύζςνε δήιυζε ςπογπάθεηαη τεθηαθά από ηον πποζθέπονηα, (ζε πεπίπηυζε 
νοµηθού πποζώπος από ηο νόµηµο εθππόζυπο ηος) θαη δεν απαηηείηαη ζεώπεζε γνεζίος 
ςπογπαθήρ. 

 

Ρα αλσηέξσ ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ πξνζθέξνληνο 
ππνβάιινληαη απφ απηφλ ειεθηξνληθά ζε µνξθή αξρείνπ pdf. Όηαλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην, 
θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή. ∆ηθαηοιογεηηθά ή άιια ζηοησεία ηος ςποθαθέιος 
«∆ηθαηοιογεηηθά ζςµµεηοσήρ - Ρεσνηθή πποζθοπά» πος έσοςν ςποβιεζεί µε ηεν 
ειεθηπονηθή πποζθοπά αιιά δεν έσοςν εθδοζεί/ζςνηασζεί από ηον ίδηο ηον οηθονοµηθό 
θοπέα θαη θαηά ζςνέπεηα δεν θέποςν ηεν τεθηαθή ςπογπαθή ηος πποζθέπονηορ, 
πποζθοµίδονηαη ζηο Ρµήµα Ξποµεζεηών ηερ ∆ηεύζςνζερ ∆ηοηθεηηθού-Νηθονοµηθού ηερ 
Ξεπηθεπεηαθήρ Δνόηεηαρ Εαθύνζος, ενηόρ ηπηών (3) επγάζηµυν εµεπών από ηεν 
ειεθηπονηθή ςποβοιή, µε δηαβηβαζηηθό όπος ζα αναθέπονηαη αναιςηηθά ηα 
πποζθοµηδόµενα δηθαηοιογεηηθά. Ωρ ηέηοηα ζηοησεία ενδεηθηηθά είναη ε εγγύεζε 
ζςµµεηοσήρ θαη πηζηοποηεηηθά πος έσοςν εθδοζεί από δεµόζηερ απσέρ ή άιιοςρ θοπείρ. 

 

Δπηζεµαίνεηαη όηη :  
∆ελ ρξεηάδεηαη λα πξνζθνµηζζνχλ ζηελ επηηξνπή δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζµνχ ζπµβάζεηο, 

ππεχζπλεο δειψζεηο θαη ινηπά έγγξαθα, µε ηα νπνία νη ζπµµεηέρνληεο ζην δηαγσληζµφ εμαζθάιηζαλ 
ηελ πξναλαθεξφµελε ζπλεξγαζία, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε 2.α. ηεο πεχζπλεο ∆ήισζεο. Απηά ζα 
παξαµείλνπλ ζην δηαγσληδφµελν, µε ηελ ππνρξέσζε λα ηα πξνζθνµίζεη ζηελ επηηξνπή ή ζηελ 
ππεξεζία, ζε πεξίπησζε πνπ απηφ θξηζεί ζθφπηµν. 
 

 





 

 

 

ΑΟΘΟΝ 8 

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ  
Πηνλ (ππν)θάθειν «Νηθνλνµηθή Ξξνζθνξά» ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά ε νηθνλνµηθή πξνζθνξά 

ηνπ πξνζθέξνληα, ξεσυπηζηά γηα θάζε οµάδα. Ξξνζθνξέο γηα µεµνλσµέλεο πεξηνρέο ησλ νµάδσλ 
δελ γίλνληαη απνδεθηέο.  

Ζ νηθνλνµηθή πξνζθνξά ζπληάζζεηαη ζπµπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή 
θφξµα ηνπ ζπζηήµαηνο. Πηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεµα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε µνξθή 
pdf, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Ρα ζηνηρεία πνπ 
πεξηιαµβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξµα ηνπ ζπζηήµαηνο θαη ηνπ παξαγφµελνπ ςεθηαθά 
ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. Πε αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεµα παξάγεη ζρεηηθφ 
µήλπµα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf.   

Θαηά ηελ ππνβνιή ηεο εηδηθήο ειεθηξνληθήο θφξµαο ηεο νηθνλνµηθήο πξνζθνξάο ηνπ ΔΠΖ∆ΖΠ, 
οηζςµµεηέσονηερ θαιούνηαη να ζςµπιεπώζοςν µόνο ηεν ηηµή ανά παγίδα, ζε θάζε 
µεηασείπηζε, ηερ οµάδαρπαγηδοζεζίαρ, συπίρ ΦΞΑ. Νη ςπόιοηπερ πιεποθοπίερ (π.σ 
ποζόηεηα, ζςνοιηθή αξία, ΦΞΑ) πποθύπηεη αςηοµάηυρ από ηο ζύζηεµα θαη εµθανίδονηαη 
ζηεν εθηύπυζε.  

Ζ πξναλαθεξφµελε ηηµή µνλάδνο πνπ θαινχληαη λα ζπµπιεξψζνπλ νη ζπµµεηέρνληεο ζηελ 
εηδηθή ειεθηξνληθή θφξµα ηεο νηθνλνµηθήο πξνζθνξάο ηνπ ζπζηήµαηνο, ζα είλαη ε ηηµή πνπ ζα 
πξνθχςεη µεηά ηεν αθαίπεζε ηος ποζοζηού έθπηυζερ, εθόζον πποζθέποςν, απφ ηελ Ρηµή 
Αλαθνξάο πνπ ηίζεηαη ζηελ παξνχζα ∆ηαθήξπμε, ζηνλ ΞΗΛΑΘΑ ΗΗΗ ηνπ Ξαξαξηήµαηνο Α.  

 

 Ζ πξνζθεξφµελε ηηµή ζα αθνξά µία ειαηνθνµηθή Νµάδα Ξαγηδνζεζίαο ηνπ Ξαξαξηήµαηνο Α. 
Πε θαµηά πεξίπησζε δελ ζα γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο πνπ αθνξνχλ µέξνο ηεο νµάδαο. 

 Ζ ηηµή ζα δίλεηαη ζε επξψ (€) θαη ζα αλαθέξεηαη αλά αλαξηεµέλε παγίδα θαη αλά εµέξα 
µεηαρείξηζεο ή δεηγµαηνιεςίαο ειαηνθάξπνπ. Ζ ηηµή ζα δίλεηαη αξηζµεηηθά µε δχν (2) δεθαδηθά 
ςεθία θαη νινγξάθσο. 

 Ξξνζθνξέο πνπ αλαθέξνληαη ζε άιιν ηξφπν αµνηβήο ηνπ αλαιαµβαλφµελνπ έξγνπ 
απνξξίπηνληαη. 

 Πηελ ηηµή πεξηιαµβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηνπ ∆εµνζίνπ θαη ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε 
άιιε επηβάξπλζε, εθηφο ηνπ ΦΞΑ. 

 Ζ αμία ηεο παγηδνζεζίαο ππφθεηηαη ζηηο θαηά ην λφµν θξαηήζεηο. 
 Ν ΦΞΑ ζα βαξχλεη ηελ πεξεζία θαη δελ ζα ζπµπεξηιαµβάλεηαη ζηελ ηηµή πξνζθνξάο. 
 Ζ αλψηεξε ηηµή δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηελ ηηµή πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ Ξίλαθα ΗΗΗ ηνπ 

Ξαξαξηήµαηνο Α. 

 
Νη πξνζθεξφµελεο ηηµέο είλαη ζηαζεξέο θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχµβαζεο θαη δελ 

αλαπξνζαξµφδνληαη.  
Ωο απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο: α) δελ δίλεηαη ηηµή ζε επξψ ή πνπ 

θαζνξίδεηαη ζρέζε επξψ πξνο μέλν λφµηζµα, β) δελ πξνθχπηεη µε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφµελε ηηµή, µε 
ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016 θαη γ) ε ηηµή ππεξβαίλεη ηνλ 
πξνυπνινγηζµφ δαπάλεο ηεο παξνχζαο. 

 
 

ΑΟΘΟΝ 9 
ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖ ΘΑΗ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 

  
Ζ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη ηέζζεπεηρ (4) επγάζηµερ εµέπερ 

µεηά ηεν θαηαιεθηηθή εµεποµενία ςποβοιήρ ηυν πποζθοπών θαη ώπα 09:00 π.µ., απφ ηα 
αξµφδηα πηζηνπνηεµέλα ζην ζχζηεµα φξγαλα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, (επηηξνπή δηαγσληζµνχ) 
εθαξµνδφµελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θείµελσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεµνζίσλζπµβάζεσλ θαη 
δηαδηθαζηψλ.  

Θαηά ηελ πξναλαθεξφµελε εµεξνµελία θαη ψξα γίλεηαη απνζθξάγηζε µφλν ησλ ειεθηξνληθψλ 





(ππν)θαθέισλ «∆ηθαηνινγεηηθά Ππµµεηνρήο - Ρερληθή Ξξνζθνξά». Νη ειεθηξνληθνί (ππν)θάθεινη 
«Νηθνλνµηθή Ξξνζθνξά» απνζθξαγίδνληαη ειεθηξνληθά, ζε εµεξνµελία θαη ψξα πνπ ζα 
γλσζηνπνηεζεί ζε απηνχο ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο µεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ 
(ππν)θαθέισλ «∆ηθαηνινγεηηθά Ππµµεηνρήο - Ρερληθή Ξξνζθνξά».  

Αµέζσο µεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ (ππν)θαθέισλ «∆ηθαηνινγεηηθά Ππµµεηνρήο - 
Ρερληθή Ξξνζθνξά», νη ζπµµεηέρνληεο ζην δηαγσληζµφ ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην 
πεξηερφµελν ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζηεθαλ. Νµνίσο, µεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε 
ησλ (ππν)θαθέισλ «Νηθνλνµηθή πξνζθνξά», νη πξνζθέξνληεο ησλ νπνίσλ νη νηθνλνµηθέο πξνζθνξέο 
απνζθξαγίζηεθαλ, ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφµελν ησλ πξνζθνξψλ πνπ 
απνζθξαγίζηεθαλ πξνθεηµέλνπ λα ιάβνπλ γλψζε ησλ ηηµψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ. 
 

∆ηαδηθαζία ειεθηπονηθήρ αξηοιόγεζερ πποζθοπών.  
Κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε αλαζέηνπζα αξρή πξνβαίλεη ζηελ 

αμηνιφγεζε απηψλ µέζσ ησλ αξµφδησλ πηζηνπνηεµέλσλ ζην ζχζηεµα νξγάλσλ ηεο, εθαξµνδφµελσλ 
θαηά ηα ινηπά ησλ θεηµέλσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεµνζίσλζπµβάζεσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ 
ηεο θαηά πεξίπησζε αλαζέηνπζαο αξρήο. 
 

Δηδηθφηεξα:  
Ζ αξµφδηα επηηξνπή δηαγσληζµνχ θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα 

ππνβιεζέληα απηψλ δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζµαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν 
ππνγξάθεηαη απφ ηα µέιε ηνπ νξγάλνπ. Πηα πιαίζηα απηά ε αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί µε ηνπο 
θνξείο πνπ θέξνληαη λα έρνπλ εθδψζεη ηηο εγγπεηηθέο ζπµµεηνρήο πξνθεηµέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ 
εγθπξφηεηα ηνπο (Άξζξν 72 παξ. 5 ηνπ λ.4412/2016).   

Πηε ζπλέρεηα ε επηηξνπή δηαγσληζµνχ πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, 
ζχµθσλα µε ηα νξηδφµελα ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζρεηηθά µε ηελ απφξξηςε 
ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ή ηελ απνδνρή ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ (θαη ηε βαζµνιφγεζε ηνπο αλ 
πξνβιέπεηαη σο θξηηήξην αλάζεζεο). Ρα αλσηέξσ ζηάδηα µπνξεί λα γίλνληαη θαη εληαία (ζχληαμε 
εληαίνπ πξαθηηθνχ).   

Νη θαηά ηα αλσηέξσ ζθξαγηζµέλνη θάθεινη µε ηα νηθνλνµηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, µεηά 

ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ, θαη ηελ επίιπζε ηπρφλ 

δηαθνξψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ σο άλσ δηαδηθαζία ζχµθσλα µε ην άξζξν 13 ηεο παξνχζαο, 

απνζθξαγίδνληαη θαηά ηελ εµεξνµελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφζθιεζε.   
Νη θάθεινη ησλ νηθνλνµηθψλ πξνζθνξψλ γηα ηηο πξνζθνξέο πνπ δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά 

ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπµµεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ηνπο δελ 

απνζθξαγίδνληαη.   
Ζ επηηξνπή δηαγσληζµνχ ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξαθηηθφ µε ην νπνίν εηζεγείηαη ηελ απφξξηςε ή 

απνδνρή ησλ νηθνλνµηθψλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ µε βάζε ην θξηηήξην 
αλάζεζεο.   

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

επηηξνπή ζα δεηήζεη εγγξάθσο δηεπθξηλήζεηο απφ ηνλ πξνζθέξνληα, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζµίαο, 

θαηά αλψηαην φξην 10 εµεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. Κεηά ηελ εμέηαζε ησλ 

ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ θαη δηεπθξηλήζεσλ ε επηηξνπή δηελέξγεηαο εηζεγείηαη ηελ απνδνρή ή 

απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο ζχµθσλα µε ηα νξηδφµελα ζην άξζξν 88 ηνπ Λ. 4412/2016.   
Πε πεξίπησζε πνπ πξνθχςνπλ ηζνδχλαµεο πξνζθνξέο, δειαδή πξνζθνξέο πνπ έρνπλ ηελ ίδηα 

αθξηβψο ηηµή, ε επηινγή ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ γίλεηαη µε θιήξσζε µεηαμχ ησλ νηθνλνµηθψλ 
θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζνδχλαµεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο 
δηαγσληζµνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνµηθψλ θνξέσλ πνπ έρνπλ πξνζθέξεη ηελ ίδηα ηηµή θαη ην 
απνηέιεζµα θαηαγξάθεηαη ζην πξαθηηθφ.  

Ρα απνηειέζµαηα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ επηθπξψλνληαη µε απνθάζεηο ηνπ απνθαηλφµελνπ 
νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, νη νπνίεο θαη θνηλνπνηνχληαη ζηνπο πξνζθέξνληεο µέζσ ηνπ 
ΔΠΖ∆ΖΠ.   

Θαηά ησλ αλσηέξσ απνθάζεσλ ρσξεί έλζηαζε ζχµθσλα µε ηα νξηδφµελα ζην άξζξν 13 ηεο 
παξνχζαο δηαθήξπμεο.  

 





 

 

 

Πςµπιήπυζε-αποζαθήνηζε πιεποθοπηών θαη δηθαηοιογεηηθών 
 

Ζ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζµνχ έρεη ην δηθαίσµα θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ λα θαιέζεη εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίδνπλ ή λα ζπµπιεξψλνπλ ηα 

έγγξαθα ή ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβάιιεη, ή λα δηεπθξηλίζνπλ ην πεξηερφµελν ηεο ηερληθήο ή 

νηθνλνµηθήο πξνζθνξάο ηνπο, ζχµθσλα µε ηα νξηδφµελα ζην άξζξν 102 ηνπ λ.4412/2016. 
 

Ιόγοη απόππητερ πποζθοπών (άπζπο 91 ηος ν.4412/2016)  
Ζ αλαζέηνπζα αξρή µε βάζε ηα απνηειέζµαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ, απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ 
παξνχζα δηαθήξπμε θαη ηα νξηδφµελα ζην άξζξν 91 ηνπ λ.4412/2016. 
 

 

ΑΟΘΟΝ 10  
ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΞΝΒΝΙΖΠ ∆ΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΩΛ ΘΑΡΑΘΟΩΠΖΠ 

 

Κεηά ηελ νινθιήξσζε αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη ζρεηηθή 
ειεθηξνληθή πξφζθιεζε µέζσ ηνπ ζπζηήµαηνο ζηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 
θαηαθχξσζε (πξνζσξηλφ αλάδνρν) θαη ηνλ θαιεί λα ππνβάιιεη εληφο πξνζεζµίαο δέθα (10) εµεπών 
απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, όια ηα δηθαηοιογεηηθά πος 
πεπηγπάθονηαη ζηο άπζπο 11 ηερ παπούζαρ δηαθήπςξερ, σο αποδεηθηηθά ζηοησεία γηα ηε µε 
ζπλδξνµή ησλ ιφγσλ απνθιεηζµνχ ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Ρα εν ιόγυ 
δηθαηοιογεηηθά ςποβάιιονηαη από ηον πποζυπηνό ανάδοσο ειεθηπονηθά µέζυ ηος 
ζςζηήµαηορ ζε µοπθή απσείος pdfθαη πξνζθνµίδνληαη απφ απηφλ, θαη ζε έληππε µνξθή 
(πξσηφηππν ή αληίγξαθν ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 (Α΄74)) ενηόρ  
ηπηών (3) επγάζηµυν εµεπών από ηεν ειεθηπονηθή ςποβοιή ηοςρ, ζε ζθπαγηζµένο 
θάθειο ζην Ρµήµα Ξξνµεζεηψλ ηεο ∆ηεχζπλζεο ∆ηνηθεηηθνχ - Νηθνλνµηθνχ ηεο Ξεξηθεξεηαθήο 
Δλφηεηαο Εαθχλζνπ (Γηνηθεηήξην – ΡΘ:29100 Εάθπλζνο), πξνθεηµέλνπ ν ελ ιφγσ θάθεινο λα 
παξαδνζεί ζην αξµφδην φξγαλν αμηνιφγεζεο (επηηξνπή δηαγσληζµνχ).  

Κε ηελ ππνβνιή ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ην ζχζηεµα εθδίδεη ζρεηηθή επηβεβαίσζε θαη 
απνζηέιιεη ελεµεξσηηθφ ειεθηξνληθφ µήλπµα ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν.  

Αλ µεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε θαη θαηά ηνλ έιεγρν ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ 
δηαπηζησζεί φηη δελ έρνπλ πξνζθνµηζζεί ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη 
πξνζεζµία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα πξνζθνµίζεη ή λα ηα ζπµπιεξψζεη εληφο πέληε (5) 
εµεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο, µέζσ ηνπ ζπζηήµαηνο, εηδνπνίεζήο ηνπ. Ζ 
αλαζέηνπζα αξρή µπνξεί αηηηνινγεµέλα λα παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζµία θαη΄ αλψηαην φξην γηα 
δεθαπέληε (15) επηπιένλ εµέξεο (άξζξν 103 παξ. 2 ηνπ λ.4412/2016).  

Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιαµβάλνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

θαηαηέζεθαλ. Αλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ µε 

ην ΡΔ∆ είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή ή ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο δελ ππνβάιεη ζην πξνθαζνξηζµέλν 

ρξνληθφ δηάζηεµα ηα απαηηνχµελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ή αλ απφ 

ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνµίζηεθαλ λνµίµσο θαη εµπξνζέζµσο δελ απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη νη 

πξνυπνζέζεηο ζπµµεηνρήο ζχµθσλα µε ηα νξηδφµελα ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, ηφηε εθαξµφδνληαη 

θαηά πεξίπησζε νη δηαηάμεηο ησλ παξ. 3 έσο 5 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Λ. 4412/2016. Πε πεξίπησζε 

έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεµέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα µεηαβνιέο ζηηο πξνυπνζέζεηο ηηο 

νπνίεο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είρε δειψζεη µε ην ΡΔ∆ φηη πιεξνί, νη νπνίεο επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο 

έιαβε γλψζε µεηά ηελ δήισζε θαη µέρξη ηελ εµέξα ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ πξνζθφµηζε 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο (νςηγελείο µεηαβνιέο), δελ θαηαπίπηεη ππεξ ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο ε εγγχεζε ζπµµεηνρήο ηνπ ( παξ. 2 θαη 3 άξζξνπ 104 ηνπ λ. 4412/2016).  
Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο νινθιεξψλεηαη µε ηελ ζχληαμε 

πξαθηηθνχ απφ ηελ επηηξνπή δηαγσληζµνχ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ ζηελ νηθνλνµηθή επηηξνπή 





Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχµβαζεο, είηε γηα ηε 
µαηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο, είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο έθπησηνπ.  

Δπηζεµαίλεηαη φηη, ε αξµφδηα επηηξνπή δηαγσληζµνχ, µε αηηηνινγεµέλε εηζήγεζή ηεο, µπνξείλα 

πξνηείλεη ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχµβαζεο γηα νιφθιεξε ή µεγαιχηεξε ή µηθξφηεξε πνζφηεηα θαηά 

πνζνζηφ ζηα εθαηφ θαη σο εμήο: πνζνζηφ πνπ δελ µπνξεί λα ππεξβαίλεη 15% ζηελ πεξίπησζε ηεο 

µεγαιχηεξεο πνζφηεηαο θαη πνζνζηφ πνπ δελ µπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 50 % ζηελ πεξίπησζε 

µηθξφηεξεο πνζφηεηαο (άξζξν 104 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016). Γηα θαηαθχξσζε µέξνπο ηεο πνζφηεηαο 

θάησ ηνπ θαζνξηδφµελνπ σο αλσηέξσ πνζνζηνχ, απαηηείηαη πξνεγνχµελε απνδνρή απφ ηνλ 

πξνζσξηλφ αλάδνρν.  
Ρα απνηειέζµαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ επηθπξψλνληαη µε ηελ 

απφθαζε θαηαθχξσζεο. 
 

 

ΑΟΘΟΝ 11  
∆ΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΘΑΡΑΘΟΩΠΖΠ 

 
 

Ρα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο (απνδεηθηηθά µέζα) πνπ θαιείηαη ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο λα 

ππνβάιιεη ειεθηπονηθά µέζυ ηος ζςζηήµαηορ ζε µοπθή απσείος pdf θαη πξνζθνµίδνληαη απφ 

απηφλ, ενηόρ ηπηών (3) επγάζηµυν εµεπών από ηεν ειεθηπονηθή ςποβοιή ηοςρ θαη ζηελ 

ππεξεζία εληφο ζθξαγηζµέλνπ θαθέινπ, ζχµθσλα µε ηα νξηδφµελα ζην άπζπο 10 ηερ παπούζαρ,  
είναη ηα εξήρ: 
 
Α) Γηα ηα φζα δειψζεθαλ ζην µέπορ ΗΗΗ.Α ηος ΡΔ∆ (ιφγνη απνθιεηζµνχ πνπ ζρεηίδνληαη µε 

πνηληθέο θαηαδίθεο), απόζπαζµα ποηνηθού µεηπώος ή ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλαµν έγγξαθν πνπ 

εθδίδεηαη απφ αξµφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη 

πξνυπνζέζεηο. Ζ ππνρξέσζε ππνβνιήο θαη πξνζθφµηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζµαηνο αθνξά ζε θάζε 

πξφζσπν µέινο δηνηθεηηθνχ δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, 

ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφµελα ζηελ παξάγξαθν 4.3.Α ηνπ 

άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.  
Β) Γηα ηα φζα δειψζεθαλ ζηο µέπορ ΗΗΗ.Β ηος ΡΔ∆ (ιφγνη πνπ ζρεηίδνληαη µε ηελ 
θαηαβνιήθφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο) ςποβάιιονηαη:  

Η) Γηα ηεν θαηαβοιή θόπυν,αποδεηθηηθό ενεµεπόηεηαρ γηα σπέε πξνο ην Διιεληθφ  
∆εµφζην.  
ΗΗ) Γηα ηεν θαηαβοιή εηζθοπών θοηνυνηθήρ αζθάιηζερ, πηζηοποηεηηθά πος 
εθδίδονηαη από ηεν απµόδηα, θαηά πεπίπηυζε, απσή, πεπί ηος όηη έσοςν 
εθπιεπυζείοη ςποσπεώζεηρ ηος θοπέα, όζον αθοπά ζηεν θαηαβοιή ηυν εηζθοπών 
θοηνυνηθήρ  αζθάιηζερ, ζχµθσλα µε ηελ ηζρχνπζα ειιενηθή νοµοζεζία (ζα αθοπά ηεν 
θύπηα θαη ηεν επηθοςπηθή αζθάιηζε)  

Γ) Γηα ηα φζα δειψζεθαλ ζηο µέπορ ΗΗΗ.Γ ηος ΡΔ∆ (ιφγνη πνπ ζρεηίδνληαη µε αθεξεγγπφηεηα), 
πηζηοποηεηηθό πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξµφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή. Δάλ δελ εθδίδεηαη ηέηνηνπ 
είδνπο έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ ή φπνπ ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο 
πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 4.3.Γ ηνπ άπζπος 4 ηεο παξνχζαο, ην έγγξαθν ή ην 
πηζηνπνηεηηθφ µπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή ζηα θξάηε - µέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ 
δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνµέλνπ ελψπηνλ αξµφδηαο 
δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπµβνιαηνγξάθνπ ή αξµφδηνπεπαγγειµαηηθνχ ή 
εµπνξηθνχνξγαληζµνχ ηνπ θξάηνπο-µέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 
εγθαηεζηεµέλνο ν νηθνλνµηθφο θνξέαο.  

Νη αξµφδηεοδεµφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεµε δήισζε ζηελ νπνία 
αλαθέξεηαη φηη δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή φηη ηα 
έγγξαθα απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 4.3.Γ ηνπ 
άξζξνπ 4. 
∆) Γηα ηεν πεπίπηυζε ηερ παπαγπάθος 4.3.∆ ηνπ άπζπος 4 ηεο παξνχζαο, ππνβάιιεηαη 
πεχζπλε ∆ήισζε ηνπ Νηθνλνµηθνχ θνξέα τεθηαθά ςπογεγπαµµένε , ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη 
φηη δελ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ απφθαζε απνθιεηζµνχ, ζχµθσλα µε ην άξζξν 74 ηνπ Λ. 4412/16. 
Νη ελψζεηο νηθνλνµηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ θαηά 





πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε νηθνλνµηθφ θνξέα πνπ ζπµµεηέρεη ζηελ έλσζε. 
 
Δ) Γηα ηα φζα δειψζεθαλ ζην µέπορ ΗΗ ηος ΡΔ∆ (Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά µε ηνλ νηθνλνµηθφ θνξέα) 
ππνβάιινληαη ηα νοµηµοποηεηηθά έγγπαθα ηνπ πξνζθέξνληνο  

Η) Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνµηθφο θνξέαο είλαη νοµηθό ππόζυπο, πξνζθνµίδεη ηα 
θαηάπεξίπησζε λνµηµνπνηεηηθά έγγξαθα λφµηµεο ζχζηαζεο θαη εθπξνζψπεζεο (φπσο 
θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά µεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΘ, ζπγθξφηεζε ∆.Π ζε ζψµα, ζε 
πεξίπησζε Α.Δ, θ.ι.π, αλάινγα µε ηε λνµηθή µνξθή ηνπ δηαγσληδφµελνπ). Απφ ηα αλσηέξσ 
έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφµηµε ζχζηαζε ηνπ, φιεο νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ 
θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζµεχεη/νπλλφµηµα ηελ εηαηξεία θαηά ηελ εµεξνµελία 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζµνχ (λφµηµνο εθπξφζσπνο, δηθαίσµα ππνγξαθήο θ.ι.π) ηπρφλ ηξίηνη, 
ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή /θαη ησλ 
µειψλ ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο/λφµηµνπ εθπξνζψπνπ.  
ΗΗ) Πηελ πεξίπησζε θςζηθού πποζώπος, ππνβάιιεηαη βεβαίσζε έλαξμεο επηηεδεχµαηνοαπφ 
ηελ αξµφδηαΝηθνλνµηθή Αξρή (∆.Ν.) θαη ηηο µεηαβνιέο ηνπ. 

 
Νη ελψζεηο νηθνλνµηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ θαηά 

πεξίπησζε λνµηµνπνηεηηθά έγγξαθα γηα θάζε νηθνλνµηθφ θνξέα πνπ ζπµµεηέρεη ζηελ έλσζε θαη 
επηπιένλ : α) ην ηδησηηθφ ζπµθσλεηηθφ ζχζηαζεο ηεο έλσζεο, β) πξάμε ηνπ αξµνδίνπ νξγάλνπ θάζε 
µέινπο ηεο έλσζεο / θνηλνπξαμίαο (πξαθηηθά απνθάζεσλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπµβνπιίνπ ζε πεξίπησζε 
Α.Δ. ή απφθαζε ησλ δηαρεηξηζηψλ ζε πεξίπησζε Δ.Ξ.Δ. ή Ν.Δ. ή Δ.Δ.) ε νπνία ζα αλαθέξεη:  

i. Ρελ έγθξηζε ζπµµεηνρήο ζην δηαγσληζµφ.   
ii. Ρελ έγθξηζε ππνβνιήο θνηλήο πξνζθνξάο µε ηα ππφινηπα µέιε ηεο έλσζεο ηα νπνία ζα 

αλαθέξνληαη νλνµαζηηθά.   
iii. Ρν µέξνο ηνπ έξγνπ (πνζνζηφ ζπµµεηνρήο) πνπ αλαιαµβάλεη θάζε µέινο ηεο έλσζεο ζηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.   
iv. Ρνλ νξηζµφ θνηλνχ λνµίµνπ εθπξνζψπνπ ηεο έλσζεο γηα ην δηαγσληζµφ µε πιήξε ζηνηρεία 

επηθνηλσλίαο.   
v. Ρνλ ζπληνληζηή/ επηθεθαιή ηεο έλσζεο.   
vi. Όηη ηα µέιε ηεο έλσζεο πνπ ππέβαιαλ ηελ θνηλή πξνζθνξά επζχλνληαη αιιειεγγχσο, 

αδηαηξέησο θαη εηο νιφθιεξν έθαζην έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.   
vii. Όηη ηα µέιε ηεο έλσζεο ζα είλαη αιιειεγγχσο, εμ νινθιήξνπ θαη εμ αδηαηξέηνπ ππεχζπλα γηα 

ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο ζχµβαζεο.  
 
ΠΡ) Δπηπιέον ςποβάιιονηαη:  
1. Αληίγξαθν ηνπ πηπρίνπ ηνπ θαη άδεηα αζθήζεσο επαγγέιµαηνο (φπσο πξνβιέπεηαη) ηνπ 

αλαδφρνπ, εθφζνλ ν ίδηνο είλαη Γεσπφλνο ή Ρερλνιφγνο Γεσπνλίαο Φπηηθήο Ξαξαγσγήο ή 
Θεξκνθεπηαθψλ Θαιιηεξγεηψλ ή Αλζνθνκίαο ή Γηνίθεζεο Γεσξγηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ θαη   

2. Πχµβαζε πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο µε ηνλ ηερληθφ ππεχζπλν, ζηελ πεξίπησζε 
πνπ δελ είλαη ν ίδηνο ν αλάδνρνο Γεσπφλνο ή Ρερλνιφγνο Γεσπνλίαο Φπηηθήο Ξαξαγσγήο ή 
Θεξκνθεπηαθψλ Θαιιηεξγεηψλ ή Αλζνθνκίαο ή Γηνίθεζεο Γεσξγηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ, θαζψο 
επίζεο αληίγξαθν ηνπ πηπρίνπ ηνπ θαη άδεηα αζθήζεσο επαγγέιµαηνο (φπσο πξνβιέπεηαη) µε 
ηνλ νπνίν έρεη ζπλαθζεί ε ζχµβαζε.  

 

 

ΑΟΘΟΝ 12  
ΘΑΡΑΘΟΩΠΖ-ΠΛΑΤΖ ΠΚΒΑΠΖΠ 

 
Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί, ειεθηξνληθά µέζσ ηνπ ζπζηήµαηνο, ηελ απφθαζε 

θαηαθχξσζεο µαδί µε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ 
πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιεη απνδεθηή πξνζθνξά, εθηφο απφ ηνλ 
πξνζσξηλφ αλάδνρν. Ζ ελ ιφγσ απφθαζε αλαθέξεη ηελ πξνζεζµία γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ζχλαςεο 
ηεο ζχµβαζεο ζχµθσλα µε ην άξζξν 13 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.  

Ρα έλλνµα απνηειέζµαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ηεο ζχλαςεο ηεο ζχµβαζεο 
επέξρνληαη εθφζνλ ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά ηα θάησζη: 
α) άπξαθηε πάξνδνο ησλ πξνζεζµηψλ άζθεζεο ησλ πξνβιεπφµελσλ ζην άξζξν 13 βνεζεµάησλ θαη 
µέζσλ.  





β) θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, εθφζνλ απηφο ππνβάιιεη 
επηθαηξνπνηεµέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 11, αλ απηφ απαηηείηαη, χζηεξα απφ ζρεηηθή 
πξφζθιεζε.  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν θαη ηνλ 
θαιεί λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπµθσλεηηθνχ, ενηόρ είθοζη (20) εµεπών απφ ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο, πποζθοµίδονηαρ εγγύεζε θαιήρ 
εθηέιεζερ ζύµθυνα µε ηα οπηδόµενα ζηο άπζπο 5 ηερ παπούζαρ.   

Ρν ζπµθσλεηηθφ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην 
ζπµθσλεηηθφ µέζα ζηελ πξνζεζµία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφζθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη 
εθαξµφδνληαη ηα αλαθεξφµελα ζηελ παπ. 5 ηος άπζπος 105 ηος Λ. 4412/2016.  

Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχµβαζεο εθαξµφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ.4412/2016, νη φξνη ηεο 
παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ζπµπιεξσµαηηθά ν Αζηηθφο Θψδηθαο. Ν Αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο 
ζηνπο ηνµείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ 
ζεζπηζηεί µε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπµβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο 
πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζµνχληαη ζην 
παξάξηεµα Σ ηνπ πξνζαξηήµαηνο Α ηνπ λ.4412/2016.   

Ζ ζχµβαζε µποπεί να ηποποποηεζεί θαηά ηε δηάπθεηα ηερ, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα 
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχµθσλα µε ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ 
Λ.4412/2016. 

  
ΑΟΘΟΝ 13 

ΔΛΠΡΑΠΔΗΠ 

 

Πε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζµία άζθεζήο ηεο είλαη 
πέληε (5) εµέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφµελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφµελν νηθνλνµηθφ 
θνξέα. Γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο, ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη µέρξη πέληε (5) 
εµέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εµεξνµελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά µέζσ ηνπ ζπζηήµαηνο, µε ηε ζπµπιήξσζε ηεο εηδηθήο 

θφξµαο ηνπ ζπζηήµαηνο θαη ηελ επηζχλαςε ηνπ ζρεηηθνχ εγγξάθνπ ζε µνξθή αξρείνπ pdf ην νπνίν 

θέξεη ςεθηαθή ππνγξαθή. Ζ αλαζέηνπζα αξρή απνθαζίδεη αηηηνινγεµέλα, θαηφπηλ γλσµνδφηεζεο ηεο 

αξµφδηαο επηηξνπήο, εληφο πξνζεζµίαο δέθα (10) εµεξψλ, µεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο 

ηεθµαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. 

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, µε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε 

θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ ∆εµνζίνπ ζχµθσλα µε ηα νξηδφµελα ζην άξζξν 127 ηνπ λ.4412/2016, 

ην νπνίν επηζπλάπηεηαη ζε µνξθή pdf. Ρν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεµφζην έζνδν. Ρν παξάβνιν 

επηζηξέθεηαη µε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ φξγαλν. 
Νη νηθνλνµηθνί θνξείο ελεµεξψλνληαη γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ηεο έλζηαζεο µέζσ ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Ππζηήµαηνο «Δπηθνηλσλία». 
∆ηαθνξέο πνπ αλαθχνληαη απφ πξάμεηο ή παξαιείςεηο, νη νπνίεο εθδίδνληαη ή ζπληεινχληαη 

µεηά ηελ 31 Καξηίνπ 2017 δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ βηβιίνπ ΗV (άξζξα 345-374) ηνπ λ. 

4412/2016, φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ. 

 
ΑΟΘΟΝ 14  

ΚΑΡΑΗΩΠΖ ∆ΗΑ∆ΗΘΑΠΗΑΠ 
 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή µαηαηψλεη ή δχλαηαη λα µαηαηψζεη ελ φισ ή ελ µέξεη αηηηνινγεµέλα ηε 

δηαδηθαζία αλάζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ Λ. 4412/2016, µεηά 

απφ γλψµε ηεο Δπηηξνπήο δηαγσληζµνχ. Δπίζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθάιµαηα ή παξαιείςεηο ζε 

νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, µπνξεί, µεηά απφ γλψµε ηεο επηηξνπήο λα αθπξψζεη 

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

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

 

 

 

 





ΑΟΘΟΝ 15 
ΞΟΝΘΔΠΚΗΑ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ - ΘΟΩΠΔΗΠ 

  
1. Πε πεξίπησζε αδηθαηνιφγεηεο θαζπζηέξεζεο ηεο ζήµαλζεο ή ηεο αλάξηεζεο ή ηεο αιιαγήο ή ηεο 
απαλάξηεζεο ή ηνπ θαζαξηζµνχ θαη ηεο παξάδνζεο ησλ δαθνπαγίδσλ ή ησλ δεηγµαηνιεςηψλ 
ειαηνθάξπνπ πέξαλ ησλ αλά πεξίπησζε θαζνξηζζέλησλ εµεξνµεληψλ απφ ηε ∆/λζε Αγξνηηθήο 
Νηθνλνµίαο θαη Θηεληαηξηθήο, επηβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν πξφζηηµν γηα θάζε µέξα αδηθαηνιφγεηεο 
θαζπζηέξεζεο, µε αηηηνινγεµέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.   
Ππγθεθξηµέλα:   

Γηα θαζπζηέξεζε µίαο (1) εµέξαο, ζηνλ αλάδνρν θαηαινγίδεηαη πξφζηηµν ίζν µε 2,5% ρσξίο 
ΦΞΑ επί ηεο ζπµβαηηθήο αμίαο (ρσξίο ην Φ.Ξ.Α.) ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ 
εθπξφζεζµα.   
Γηα ηελ θαζπζηέξεζε δχν (2) εµεξψλ, ζηνλ αλάδνρν θαηαινγίδεηαη πξφζηηµν ίζν µε 5% ρσξίο 
ΦΞΑ επί ηεο ζπµβαηηθήο αμίαο (ρσξίο ην Φ.Ξ.Α.) ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ 
εθπξφζεζµα.   

2. Πηελ πεξίπησζε πνπ παγηδνζέηεο δελ εθηειεί ηηο εξγαζίεο παγηδνζεζίαοζχµθσλα µε ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο (Ξαξάξηεµα Β), νη επφπηεο θαη ν ∆/ληήο ∆αθνθηνλίαο έρνπλ ην 
δηθαίσµα λα µελ ππνγξάςνπλ πξαθηηθφ θαιήο εθηέιεζεο γηα ηηο εµεξνµελίεο πνπ εθηειέζηεθαλ νη 
αληίζηνηρεο εξγαζίεο, θαη ηα πνζά πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ πξνο εθηέιεζε µεηαρείξηζε λα αθαηξεζνχλ 
απφ ηελ αµνηβή ηνπ αλαδφρνπ. Ρν πνζφ ησλ θπξψζεσλ αθαηξείηαη απφ ηελ αµνηβή ηνπ αλαδφρνπ. Ζ 
επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ην δηθαίσµα λα θεξχμεη ηνλ αλάδνρν 
έθπησην.   
3. Ν αλάδνρνο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο αλ ε θαζπζηέξεζε νθείιεηαη ζηελ ππεξεζία ή ζε ιφγνπο 
αλσηέξαο βίαο. Ζ επίθιεζε ιφγσλ αλψηεξεο βίαο ζα πξέπεη λα γίλεηαη απζεµεξφλ (εληφο 24 σξψλ) 
θαη εληφο ηξηψλ (3) εµεξψλ ππνρξενχηαη ζηελ πξνζθφµηζε ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ. ∆ηαθνξεηηθά 
ράλεη ην δηθαίσµα λα επηθαιεζζεί εθ ησλ πζηέξσλ ηνπο ιφγνπο αλσηέξαο βίαο.  
 

 

 
ΑΟΘΟΝ 16  

                                      ΘΖΟΜΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΦΝΟΔΑ ΔΘΞΡΩΡΝ 

 
Ν Αλάδνρνο µε ηελ επηθχιαμε ηεο ζπλδξνµήο ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, θεξχζζεηαη έθπησηνο 

απφ ηε ζχµβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσµα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, µε απφθαζε ηνπ 
αξµνδίνπαπνθαηλφµελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσµνδφηεζε ηνπ αξµνδίνπ νξγάλνπ, γηα ηνπο ιφγνπο 
θαη ζχµθσλα µε ηα νξηδφµελα ζην άξζξν 203 ηνπ λ.4412/2016 
 

 

ΑΟΘΟΝ 17  
                                       ∆ΗΑΞΗΠΡΩΠΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ  

Ζ δηαπίζησζε ηεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο παγηδνζεζίαο γίλεηαη µε Ξξαθηηθφ – Ππγθεληξσηηθφ 
∆ειηίν ∆ηαρείξηζεο ∆αθνπαγίδσλ& ∆εηγµαηνιεςηψλΔιαηνθάξπνπ, πνπ ζπληάζζεηαη θαη ππνγξάθεηαη 
απφ ηνλ αλάδνρν, ηνλ επφπηε θαη ηνλ ∆ηεπζπληή ∆αθνθηνλίαο. Ρν Ξξαθηηθφ απηφ ζπληάζζεηαη θάζε 
µήλα, µε βάζε ηα Ζµεξήζηα ∆ειηία Δξγαζίαο Ξαγηδνζέηε.   

Πηα Ζµεξήζηα ∆ειηία Δξγαζίαο Ξαγηδνζέηε πεξηγξάθεηαη ε πξαγµαηνπνηεζείζα µεηαρείξηζε θαη 
ζπλππνγξάθνληαη απφ ηνλ εξγνιάβν παγηδνζεζίαο ή ηνλ ηερληθφ ππεχζπλν θαη ηνλ Ρνµεάξρε 
δαθνθηνλίαο, µεηά απφ έιεγρν θαη δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ, θαη ζηε ζπλέρεηα ππνβάιινληαη ζηελ 
ππεξεζία ην αξγφηεξν εληφο ηνπ πξψηνπ 5λζεµέξνπ ηνπ επφµελνπ µήλα.   

Νη πξνο αλάξηεζε παγίδεο έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ηε ∆/λζε Αγξνηηθήο Νηθνλνµίαο& 
Θηεληαηξηθήο Εαθχλζνπ βάζεη ησλ δηθψλ ηεο ζηνηρείσλ.   

Νη εξγαζίεο ηεο παγηδνζεζίαο ειέγρνληαη απφ ηνλ ∆/ληε δαθνθηνλίαο, ηνπο Δπφπηεο θαη ηνπο 
Ρνµεάξρεο ∆αθνθηνλίαο.   

Ζ αµνηβή ησλ παγηδνζεηψλ εμαξηάηαη απφ ηε ζπµθσλία ηνπο µε ηνλ εξγνιάβν παγηδνζεζίαο, ν 
νπνίνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί θαη λα εθαξµφδεη απαξέγθιηηα ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο 
λνµνζεζίαο, ζε φηη αθνξά ηελ αµνηβή, ηελ αζθάιηζή ηνπο θηι.  

Ν εξγνιάβνο παγηδνζεζίαο επζχλεηαη γηα θάζε µνξθήο αηχρεµα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ. Ζ 





ζχµβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ γίλεη απαλάξηεζε ησλ δαθνπαγίδσλ, θαζαξηζηνχλ θαη 
παξαδνζνχλ απηέο, θαη έρνπλ γίλεη φιεο νη πξνβιεπφµελεο µεηαρεηξίζεηοζχµθσλα µε ηνπο φξνπο ηεο 
παξνχζαο πξνθήξπμεο, θαη γίλεη ε απνπιεξσµή ησλ αλαδφρσλ. 
 

ΑΟΘΟΝ 18  
ΞΑΟΑΙΑΒΖ ΡΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ  

Ζ παξαιαβή ησλ παξερφµελσλ ππεξεζηψλ (νξηζηηθψλ ή/θαη ηµεµαηηθψλ) γίλεηαη απφ επηηξνπή 
παξαιαβήο πνπ ζπγθξνηείηαη, ζχµθσλα µε ηελ παξάγξαθν 11 εδάθην δ‟ ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Λ. 
4412/2016, ιαµβάλνληαο ππφςελ ην «Ξξαθηηθφ» (Ππγθεληξσηηθφ ∆ειηίν ∆ηαρείξηζεο ∆αθνπαγίδσλ& 
∆εηγµαηνιεςηψλΔιαηνθάξπνπ) πνπ ζπληάζζεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ηελ αξµφδηα ππεξεζία θαη ηνπο 
αξµνδίνπο ππαιιήινπο απηήο φπσο πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 17 ηεο παξνχζεο θαη αλαθέξεηαη ζηελ 
παξαθνινχζεζεο ηεο Πχµβαζεο. 

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

Πηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη δελ επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφιεηα, µε αηηηνινγεµέλε 
απφθαζε ηνπ αξµφδηνπ απνθαηλφµελνπ νξγάλνπ, µπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ησλ ελ ιφγσ 
παξερφµελσλ ππεξεζηψλ, µε έθπησζε επί ηεο ζπµβαηηθήο αμίαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγε 
πξνο ηηο δηαπηζησζείζεο παξεθθιίζεηο. Κεηά ηελ έθδνζε ηεο σο άλσ απφθαζεο, ε επηηξνπή 
παξαιαβήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ παξερφµελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη 
παξαδνηέσλ ηεο ζχµβαζεο θαη λα ζπληάμεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο, ζχµθσλα µε 
ηα αλαθεξφµελα ζηελ απφθαζε.  

Ρν πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο εγθξίλεηαη απφ ην αξµφδηναπνθαηλφµελν φξγαλν µε 
απφθαζή ηνπ, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνλ αλάδνρν. Αλ παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεµα 
µεγαιχηεξν ησλ 30 εµεξψλ απφ ηελ εµεξνµελία ππνβνιήο ηνπ θαη δελ ιεθζεί ζρεηηθή απφθαζε γηα 
ηελ έγθξηζε ή ηελ απφξξηςή ηνπ, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή έρεη ζπληειεζζεί απηνδίθαηα.  

Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσµή ηνπ 
αλαδφρνπ, πξαγµαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφµελνη απφ ηε ζχµβαζε έιεγρνη ζχµθσλα µε ηελ 
παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 219 ηνπ Λ. 4412/2016. Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθαηαβνιήο θαη θαιήο 
εθηέιεζεο δελ επηζηξέθνληαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπφµελσλ ειέγρσλ θαη ηε 
ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ. 

 
ΑΟΘΟΝ 19  

ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΑ ∆ΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΞΙΖΟΩΚΖΠ - ΞΙΖΟΩΚΖ  
Ζ πιεξσµή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη ηµεµαηηθά, αθνχ ζπληαρζεί ην ζρεηηθφ πξαθηηθφ θαιήο 

εθηέιεζεο ησλ αληίζηνηρσλ εξγαζηψλ παγηδνζεζίαο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε 

θαη αµέζσο µεηά ηελ εθηαµίεπζε ησλ πηζηψζεσλ, πνπ έρνπλ θαηαλεµεζεί µε απφθαζε ηνπ 

πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ.  
Ν Αλάδνρνο θαηαζέηεη ζηελ ∆/λζε Αγξνηηθήο Νηθνλνµίαο θαη Θηελ/θήο ηεο Ξεξηθεξεηαθήο 

Δλφηεηαο Εαθχλζνπ, ζρεηηθφ ηηµνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ ζχµθσλα µε ηε ζρεηηθή λνµνζεζία, θαζψο 
θαη θάζε άιιν δηθαηνινγεηηθφ, πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν 
θαη ηελ πιεξσµή.  

Ρνλ αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππεξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε ζχµθσλα µε 

ηελ θείµελε λνµνζεζία, µε ζπµπεξηιαµβαλνµέλνπ ηνπ ΦΞΑ, γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ζηνλ 

ηφπν θαη µε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχµβαζεο.  
α) Δπηβάιιεηαη θξάηεζε 0,07 % ππέξ ηεο ΔΑΑΓΠ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε 

πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ 

ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (άξζξν 4 Λ.4013/2011, φπσο ηζρχεη), 

β) Θξάηεζε χςνπο 0,06% ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ (Α.Δ.Ξ.Ξ.) 

ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο ΦΞΑ, ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε 

ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Ρν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη Ξξνκεζεηψλ 

ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 350 ηνπ λ. 4412/2016. 

Νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 3% 





θαη ζηελ επ‟ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΝΓΑ 20%. 

Κε θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε 

θφξνπ εηζνδήκαηνο επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ. 

 
ΑΟΘΟΝ 20 

ΙΝΗΞΑ ΘΔΚΑΡΑ  
Γηα ζέµαηα πνπ δελ πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε παξαπέµπνπµε ζηηο δηαηάμεηο ησλ 
λφµσλ, εγθπθιίσλ θ.ι.π. πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αξρή ηεο παξνχζαο. 
 

 

Ρα παπαθάηυ παπαπηήµαηα αποηειούν αναπόζπαζηο µέπορ ηερ παπούζαρ δηαθήπςξερ: 
 
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α  
ΞΗΛΑΘΑΠ Η: ΝΚΑ∆ΔΠ ΡΝ ΔΟΓΝ  
ΞΗΛΑΘΑΠ ΗΗ: ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΑΓΗ∆ΝΘΔΡΩΛ 
ΞΗΛΑΘΑΠ ΗΗΗ: ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ 
 
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β 
ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝ∆ΗΑΓΟΑΦΔΠ 
 
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ 
ΠΣΔ∆ΗΝ ΠΚΒΑΠΖΠ 
 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ∆  
ΡΔ∆ (Ρππνπνηεµέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο ) 
 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Δ  
ΞΝ∆ΔΗΓΚΑΡΑ ΔΓΓΖΡΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΝΙΩΛ 
 
 

Ζ ΞΟΝΔ∆ΟΝΠ ΡΖΠ 
ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ  

ΡΖΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΗΝΛΗΥΛ ΛΖΠΥΛ 

 
Οόδε Θπάηζα Ρζαγθαποπούιος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 

 
 
 
 
 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α 
  

ΞΗΛΑΘΑΠ Η  
ΝΚΑ∆ΔΠ ΡΝ ΔΟΓΝ 
 

Οµάδα 

Ελαιοκοµικζσ 
Περιοχζσ / 

Σοπικζσ 
Κοινότητεσ 

Αριθµόσ 
προςτατευό-

µενων 
δζνδρων 

ανά Οµάδα 
 

Αριθµόσ 
προςτατευό-

µενων δζνδρων  
ανά Σοπική 
Κοινότητα 

Αριθμόσ 
παγίδων 

Αριθµόσ 
παγίδων 

ανά 
οµάδα 

Ηµεροµίςθια 
(30 παγίδεσ=1 
ηµεροµίςθιο) 

Ανϊτερη τιµή 
προςφοράσ ςε ευρϊ 
(€), ανά παγίδα ςε 
κάθε µεταχείριςη ή 

δειγµατοληψία 
(χωρίσ ΦΠΑ) 

 

1η 

Κ. ΓΕΡΑΚΑΡΙ 

242.568 

36.837 20 

140 4,7 1,50 

ΚΤΨΕΛΗ 54.074 30 

ΓΑΛΑΡΟ 22.306 15 

ΑΓ. ΠΑΝΣΕ 24.374 15 

ΦΙΟΛΙΣΙ 16.182 10 

ΛΑΓΚΑΔΑΚΙΑ 24.405 15 

ΑΡΑΚΗΝΑΔΟ 15.517 10 

 

ΚΟΤΛΗΚΑΔΟ 
 

48873 25 

   

 

 

Γενικό φνολο 
 Αριθµόσπροςτατευόµενων δζνδρων  

  υνολικόσ Αριθµόσ 
Παγιδϊν 

  

242.568 

   

140         





 

 

ΞΗΛΑΘΑΠ ΗΗ 
ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΑΓΗ∆ΝΘΔΡΩΛ 

ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΗ ΟΜΑ∆Α ΠΑΓΙ∆ΟΘΕΙΑ:    
ΤΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΓΙ∆ΩΝ ΟΜΑ∆Α:   
ΤΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΓΙ∆ΟΘΕΣΩΝ:   

ΣΟΠΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ 
ΠΑΓΙΔΟΘΕΣΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ 

ΜΟΝΙΜΗ 
ΚΑΣΟΙΚΙΑ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΠΑΓΙΔΩΝ 

     

     

     

     
Παράδειγµα:     

ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΑΓΙ∆ΟΘΕΣΩΝ 
ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΗ ΟΜΑ∆Α ΠΑΓΙ∆ΟΘΕΙΑ: 1η    
ΤΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΓΙ∆ΩΝ ΟΜΑ∆Α: 140   
ΤΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΓΙ∆ΟΘΕΣΩΝ: ΕΩ 4   

ΣΟΠΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ 
ΠΑΓΙΔΟΘΕΣΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ 

ΜΟΝΙΜΗ 
ΚΑΣΟΙΚΙΑ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΠΑΓΙΔΩΝ 

Κ. ΓΕΡΑΚΑΡΙ 

ΧΧΧΧΧΧ  ΑΛΕΞΗ ΑΜ565656 ΚΤΨΕΛΗ 

20 

ΚΤΨΕΛΗ 30 

ΓΑΛΑΡΟ 

ΧΧΧΧΧΧ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΜ767676 ΓΑΛΑΡΟ 

15 

ΑΓ. ΠΑΝΣΕ 15 

ΦΙΟΛΙΣΙ 10 

ΛΑΓΚΑΔΑΚΙΑ 

ΧΧΧΧΧΧΧ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΜ 878787 ΛΑΓΚΑΔΑΚΙΑ 

15 

ΑΡΑΚΗΝΑΔΟ 10 

ΚΟΤΛΗΚΑΔΟ 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 
 
 

ΞΗΛΑΘΑΠ ΗΗΗ 
ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ/ΔΡΝΠ 

Οµάδα 

Ελαιοκοµικζσ 

Περιοχζσ / 

Σοπικζσ 

Κοινότητεσ 

Αριθµόσ 
προςτατευό 

µενων δζνδρων 
Οµάδασ 

Αριθµόσ 
παγίδων 
Οµάδασ 

Ηµεροµίςθια 

Ανϊτερη τιµή 
προςφοράσ ςε 
ευρϊ (€),ανά 

παγίδα ςε 
κάθε 

µεταχείριςη ή 
δειγµατοληψία 

(χωρίσ ΦΠΑ) 

Μζγιςτη 
δαπάνη ανά 

παγίδα, για 30 
µεταχειρίςεισ 

Προχπολογιςµ-
όσ ςε ευρϊ (€) 
(χωρίσ ΦΠΑ) 

1η 

Κ. ΓΕΡΑΚΑΡΙ 

242.568 140 4,7 1,5 45,00 6.300,00 

ΚΤΨΕΛΗ 

ΓΑΛΑΡΟ 

ΑΓ. ΠΑΝΣΕ 

ΦΙΟΛΙΣΗ 

ΛΑΓΚΑΔΑΚΙΑ 

ΑΡΑΚΗΝΑΔΟ 

 ΚΟΤΛΗΚΑΔΟ 

ΤΝΟΛΑ 242.568 140    6.300,00 

     ΦΠΑ 13% 819,00 

     
φνολο με 
ΦΠΑ 13% 7.119,00 

 
 
 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΙΑ ΣΑ ΕΣΗ 2021-2022-2023 

Ζτοσ φνολο προςτατευόµενων ελαιοδζνδρων 
υνολικόσ Προχπολογιςμόσ  (€) 

χωρίσ ΦΠΑ 

2021 242.568 6.300,00 

2022 242.568 6.300,00 

2023 242.568 6.300,00 

φνολο 18.900,00 

Φ.Π.Α. 13% 2.457,00 

Γενικό φνολο με ΦΠΑ 21.357,00 
 
 
 
 

 

 

 
 

 





 
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β 

  
ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝ∆ΗΑΓΟΑΦΔΠ 
 

Η. ΓΔΛΗΘΑ  
Ν εξγνιάβνο παγηδνζεζίαο ππνρξενχηαη λα αλαξηήζεη ηηο δαθνπαγίδεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

παξνχζα ∆ηαθήξπμε (ηηο νπνίεο ρνξεγεί ε ∆ΑΝΘ Ξ.Δ. Εαθχλζνπ, ζχµθσλα µε ηνλ Ξίλαθα Η ηεο 
παξνχζαο).   

Νη εξγαζίεο παγηδνζεζίαο, δειαδή ε παξαιαβή ησλ παγίδσλ, ε ζήµαλζε, ε αλάξηεζε, νη 
αιιαγέο, ε απαλάξηεζε, ν θαζαξηζµφο, ε ζπζθεπαζία θαη ε παξάδνζε ησλ παγίδσλ, θαη νη δχν (2) 
δεηγµαηνιεςίεο ειαηνθάξπνπ, ζα γίλνπλ εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήµαηνο απφ 15/06/2021 έσο 
31/10/2021. Νη εµεξνµελίεο ζήµαλζεο, αλάξηεζεο θαη απαλάξηεζεο ησλ δαθνπαγίδσλ ζα 
θαζνξηζηνχλ απφ ηε ∆/λζε Αγξνηηθήο Νηθνλνµίαο& Θηεληαηξηθήο ηεο Ξ.Δ. Εαθχλζνπ, µε έγγξαθε 
εληνιή.    

Ν εξγνιάβνο παγηδνζεζίαο ππνρξενχηαη λα αξρίζεη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ παγίδσλ µέζα ζε 24 
ψξεο απφ ηελ εηδνπνίεζε, εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ εληνιή ή αλ ππάξρνπλ ιφγνη αλσηέξαο 
βίαο, νη νπνίνη πξέπεη λα αλαθεξζνχλ εγγξάθσο εληφο 24 σξψλ απφ ηνλ εξγνιάβν ζηελ ∆.Α.Ν.Θ. 
Ξ.Δ. Εαθχλζνπ.  

Ν εξγνιάβνο παγηδνζεζίαο ππνρξενχηαη λα ζπµµνξθψλεηαηπξφζπµα ζηηο ππνδείμεηο ησλ 
αξµνδίσλ ππαιιήισλ ηεο δαθνθηνλίαο (∆/ληή Δξγαζηψλ ∆αθνθηνλίαο – Δπνπηψλ ∆αθνθηνλίαο – 
Ρνµεαξρψλ θαη Ινγηζηή).   

Πε πεξίπησζε πνπ νη αλαξηήζεηο δαθνπαγίδσλ δε γίλνπλ ζχµθσλα µε ηνπο φξνπο θαη ηηο 
ππνδείμεηο ηεο ∆/λζεο Αγξνηηθήο Νηθνλνµίαο & Θηεληαηξηθήο Ξ.Δ. Εαθχλζνπ, ν εξγνιάβνο 
παγηδνζεζίαο πέξαλ ησλ θπξψζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο δε ζα 
αµείβεηαη γηα ην εθηειεζζέλ έξγν ηελ εµέξα απηή θαη είλαη ππνρξεσµέλνο λα ηηο αλαξηήζεη μαλά 
φπσο αξρηθά ηνπ είρε ππνδεηρζεί.   

Δθφζνλ ν εξγνιάβνο παγηδνζεζίαο ηεξήζεη ηηο νδεγίεο ηεο ∆/λζεο Αγξνηηθήο Νηθνλνµίαο& 
Θηεληαηξηθήο γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ δαθνπαγίδσλζχµθσλα µε ηα νξηδφµελα, δελ θέξεη επζχλε γηα 
ηελ απνηειεζµαηηθφηεηα ησλ ζπιιήςεσλ απηψλ.   

Νη δαθνπαγίδεο παξέρνληαη ζηνλ εξγνιάβν παγηδνζεζίαο δσξεάλ θαη παξαδίδνληαη ζ΄ απηφλ, 
απφ αξµφδην ππάιιειν ηεο ∆.Α.Ν.Θ., ζηελ απνζήθε ηεο πεξεζίαο. Απηέο µεηαθέξνληαη θαη 
δηαλέµνληαη ζηνπο παγηδνζέηεο µε επζχλε & δαπάλε ηνπ εξγνιάβνπ. Θα γίλεηαη απζηεξφο έιεγρνο 
ζηε δηαρείξηζε ησλ πιηθψλ θαη ζα θαηαινγίδεηαη ε αμία ηνπο ζηνλ εξγνιάβν. Ζ µεηαθνξά θαη θχιαμε 
ησλ παγίδσλ ζε φια ηα ζηάδηα (παξαιαβή-αλάξηεζε-αιιαγέο-απαλάξηεζε-θαζαξηζµφο θαη παξάδνζε 
ζηελ πεξεζία) ζα γίλεηαη µε ηδηαίηεξε πξνζνρή ιφγσ ηνπ εχζξαπζηνπ πιηθνχ ηνπο.   

Ζ απψιεηα, ε θζνξά θαη ε θαηαζηξνθή ησλ παγίδσλ ζα αηηηνινγείηαη µε ππεχζπλε δήισζε 
ηνπ εξγνιάβνπ παγηδνζεζίαο πξνο ηελ πεξεζία. Πηελ πεξίπησζε αδηθαηνιφγεηεο απψιεηαο, θζνξάο 
ή θαηαζηξνθήο ησλ παγίδσλ, ζα βαξχλεη ηνλ εξγνιάβν ην θφζηνο αγνξάο ηνπο.   

Ν εξγνιάβνο παγηδνζεζίαο ζα µεξηµλά γηα ηελ άξηζηε θαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ 
δαθνπαγίδσλ.   

Νη παγηδνζέηεο ζπληζηάηαη λα είλαη έµπεηξνη, µφληµνη θάηνηθνη ηεο Ρνπηθήο ή ∆εµνηηθήο 
Θνηλφηεηαο ή φµνξεο απηήο, πνπ εθαξµφδεηαη ε παγηδνζεζία.  

Κε επζχλε ηνπ εξγνιάβνπ παγηδνζεζίαο ζα πξέπεη λα ιάβνπλ γλψζε ησλ ηερληθψλ 
πξνδηαγξαθψλ ηεο παγηδνζεζίαο, φινη νη παγηδνζέηεο. Νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζα δνζνχλ 
εγγξάθσο ζηνλ αλάδνρν πξηλ ηελ έλαξμε ηεο παγηδνζεζίαο.   

Ν εξγνιάβνο παγηδνζεζίαο ζα πξαγµαηνπνηήζεη δχν (2) δεηγµαηνιεςίεοειαηνθάξπνπ, ζε 
ζπλεξγαζία µε ηνλ ηνµεάξρε, ζε ρξφλν πνπ ζα θαζνξηζηεί απφ ηνπο επφπηεο θαη ην ∆ηεπζπληή 
δαθνθηνλίαο.  

Πηελ πεξίπησζε πνπ ε ζπλεξγαζία ηνπ εξγνιάβνπ µε ηνπο γεσπφλνπο ηεο δαθνθηνλίαο δελ 
είλαη ζχµθσλε µε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηφηε ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ ην νπνίν απνηειεί ζηνηρείν 
απνθιεηζµνχ απφ δηαγσληζµνχοεπφµελσλ εηψλ.  

Αλ µεηά απφ έιεγρν ησλ αξµνδίσλ γεσπφλσλ (ηνµεαξρψλ, επνπηψλ, ∆/ληή ∆αθνθηνλίαο) 
δηαπηζησζεί φηη παγηδνζέηεο δελ εθαξµφδεη νξζά ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παγηδνζεζίαο, ζα 
ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ θαη πέξαλ ηεο πεξηθνπήο ηεο αµνηβήο γηα ην εθηειεζζέλ έξγν, ν εξγνιάβνο 





ππνρξενχηαη άµεζα λα ηνλ αληηθαηαζηήζεη. Ρν ελ ιφγσ πξαθηηθφ ζα απνηειεί ζηνηρείν απνθιεηζµνχ 
ηνπ παγηδνζέηε απφ επφµελνπο αληίζηνηρνπο δηαγσληζµνχο.  

Πηελ πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο παγηδνζέηε ν εξγνιάβνο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη ζηελ 
πεξεζία αίηεζε αληηθαηάζηαζεο πξνζθνµίδνληαο ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά. Ζ αληηθαηάζηαζε 
ζα πξέπεη λα γίλεη άµεζα, πξηλ ηελ εµεξνµελία ηεο επφµελεο αιιαγήο ησλ παγίδσλ, έηζη ψζηε λα µελ 
ππάξμεη θελφ ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ δαθνζπιιήςεσλ.  
 
 
 
 

ΗΗ. Ζ ΔΦΑΟΚΝΓΖ ΡΖΠ ΞΑΓΗ∆ΝΘΔΠΗΑΠ  
Α. ΓΔΛΗΘΑ   

Γηα ηελ παγηδνζεζία ηεο ηξέρνπζαο δαθηθήο πεξηφδνπ ζα ρξεζηµνπνηεζνχλ δαθνπαγίδεο 
γπάιηλεο ηχπνπ Mcphail πνπ ζα ρνξεγεζνχλ απφ ηελ ∆.Α.Ν.Θ. Ξ.Δ. Εαθχλζνπ.  

Νδεγίεο εθαξµνγήο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ παγηδνζεζίαο ζα δνζνχλ εγγξάθσο, ζηνπο 
εξγνιάβνπο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηνλ ελ ιφγσ δηαγσληζµφ, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο παγηδνζεζίαο. 
 
Β. ΔΦΑΟΚΝΓΖ   

Ζ ππθλφηεηα ησλ παγίδσλ ζα είλαη µία (1) παγίδα Mcphail γηα δχν ρηιηάδεο (2.000) πεξίπνπ 
πξνζηαηεπφµελα ειαηφδεληξα, νµνηφµνξθαθαηαλεµεµέλεο εληφο ησλ ειαηψλσλ.   

Ζ ππθλφηεηα µπνξεί λα απμεζεί ζε θάπνηεο πεξηνρέο, νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξα 
ραξαθηεξηζηηθά (µηθξνθιίµα, πνηθηιία, θαξπνθνξία, θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο θ.α.), ζχµθσλα µε ηελ 
εθηίµεζε ησλ επνπηψλ θαη ηνπ ∆ηεπζπληή δαθνθηνλίαο.   

Ν ηερληθφο ππεχζπλνο ηεο εξγνιαβίαο παγηδνζεζίαο, είλαη ππνρξεσµέλνο λα γλσξίδεη θαη λα 
εθαξµφζεη ηα ζπζηήµαηα GIS - GPS, γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο ζέζεο ησλ δαθνπαγίδσλ.  
 

1. ΠΖΚΑΛΠΖ ΔΙΑΗΝ∆ΔΛΡΟΩΛ  
Ζ εµεξνµελίαζήµαλζεο ησλ ειαηνδέληξσλ, ζηα νπνία ζα αλαξηεζνχλ νη δαθνπαγίδεο, ζα 

νξηζηεί απφ ηε ∆.Α.Ν.Θ. Ξ.Δ. Εαθχλζνπ.   
Ζ ζήµαλζε ζα γίλεηαη είηε µε άζπξηζµα ηνπ θνξµνχ ησλ ειαηνδέληξσλ, πεξηθεξεηαθά ζε 

δαθηχιην 50 εθαηνζηψλ, είηε µε ην θξέµαζµα θνξδέιαο πεξηθεξεηαθά ηνπ δέλδξνπ, θαη ζε ζεµείν πνπ 
λα είλαη νξαηφ απφ µεγάιε απφζηαζε.   

Θαηά ηελ ζήµαλζε ησλ ειαηνδέληξσλ ζα γίλεηαη θαη απνηχπσζε ησλ ζέζεσλ ησλ παγίδσλ, µε 
ηε ιήςε ζηίγµαηνο µε GPS, µε επζχλε ηνπ ηερληθνχ ππεχζπλνπ ηεο εξγνιαβίαο παγηδνζεζίαο.   

Ν εξγνιάβνο παγηδνζεζίαο, µεηά ηελ ζήµαλζε ησλ δαθνπαγίδσλ θαη ζε ρξνληθφ δηάζηεµα 
µηαοεβδνµάδαο, ππνρξενχηαη λα θαηαζέηεη ζηελ πεξεζία, ηα ζηίγµαηα ησλ παγίδσλ (ζε θαηάιιειν 
ειεθηξνληθφ αξρείν).   

Ζ απφζηαζε ησλ παγίδσλ µεηαμχ ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα πνπ λα θαιχπηεη ηελ 
αλαινγία 1 παγίδα αλά 2.000 ειαηφδεληξα.  
 

2. ΑΛΑΟΡΖΠΖ - ΑΙΙΑΓΖ ∆ΑΘΝΞΑΓΗ∆ΩΛ  
Ζ αλάξηεζε ησλ δαθνπαγίδσλ ζα πξαγµαηνπνηεζεί ζε εµεξνµελία πνπ ζα νξηζηεί απφ ηε 

∆.Α.Ν.Θ. Ξ.Δ. Εαθχλζνπ, µε έγγξαθε εληνιή, µε επζχλε ηνπ ηερληθνχ ππεχζπλνπ.   
Ζ αλάξηεζε ησλ δαθνπαγίδσλ ζα γίλεηαη φρη ζε νπνηνδήπνηε ειαηφδεληξν, αιιά ζε δέλδξα µε 

πινχζηα θαξπνθνξία θαη θαλνληθή αλάπηπμε.   
Απαγνξεχεηαη ε αλάξηεζε ζε ειαηφδεληξα, θαρεθηηθά, ρσξίο θαξπνθνξία θαη ζε δέληξα πνπ 

είλαη θνληά ζε δξφµν αγξνηηθφ ή ηαρείαο θπθινθνξίαο.   
∆ελ ηνπνζεηνχληαη παγίδεο ζε ειαηψλεο πνπ είλαη εληαγµέλνη ζηε Βηνινγηθή Θαιιηέξγεηα.   
Ζ αλάξηεζε ησλ παγίδσλ λα γίλεηαη ζην Β.∆. εζσηεξηθφ ηµήµα ηεο θφµεο, ζε ζθηεξφ µέξνο. 

Πε θάζε δαθνπαγίδα ζα αλαξηάηαη ε θαξηέια ηεο παγίδαο θαη ζα γξάθεηε µε µνιχβη ε ειαηνθνµηθή 
νµάδα, ε πεξηνρή, ην νλνµαηεπψλπµν ηνπ παγηδνζέηε θαη ν αξηζµφο ηεο παγίδαο. Δπίζεο ε παγίδα ζα 
πσκαηίδεηαη θαιά.   

Ζ αξίζµεζε ησλ θαξηειψλ ησλ παγίδσλ ζα αθνινπζεί µηα αχμνπζα ζεηξά θαη ζα αθνινπζνχλ 
ηελ δηαδξνµή πνπ ζα θάλεη ν παγηδνζέηεο θαηά ηελ αιιαγή, θαη φρη αλαθαησµέλα.   





Ζ νµνηνµνξθία ηεο αξίζµεζεο ζθνπφ έρεη φηαλ αξγφηεξα ζα έρνπµε δαθνζπιιήςεηο 
νξηζµέλσλ δαθνπαγίδσλ ζε µηα ηνπνζεζία, απηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπλερφµελν αχμνληα 
αξηζµφ(δειαδή ζηελ ίδηα ηνπνζεζία δελ ζα πξέπεη λα έρνπµε π.ρ. ηνλ 5, 30 ,60 ,70 αξηζµφ παγίδαο 
αιιάαπηνί λα είλαη π.ρ. 5 - 6 - 7 - 8 ζε µηα ηνπνζεζία). Ζ αξίζκεζε ησλ παγίδσλ θαηά Ρνπηθή ή 
Γεκνηηθή Θνηλφηεηα ζα είλαη ρσξηζηή.  

Πηε δηάξθεηα εθαξµνγήο ηνπ έξγνπ ηεο παγηδνζεζίαο, νη ηνµεάξρεο δαθνθηνλίαο ζα 
πξαγµαηνπνηνχλ ειέγρνπο γηα ηελ ζσζηή ηνπνζέηεζε ησλ παγίδσλ, ησλ αιιαγψλ θαη φζσλ 
πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε.  

Ζ πιήξσζε (γέµηζµα) ηεο δαθνπαγίδαο ζα γίλεηαη µε ην ειθπζηηθφ δηάιπµα, ζεηηθή αµµσλία 
2% (1 θνπηαιάθη ηνπ γιπθνχ) θαη λεξφ 98% . Ρν ειθπζηηθφ δηάιπµα ζα παξαζθεπάδεηαη πξηλ ηελ 
θάζε έλαξμε ηεο αιιαγήο – δηαρείξηζεο δαθνπαγίδσλ.   

Πε θάζε εµέξα αιιαγήο (έλα εµεξνµίζζην) ν παγηδνζέηεο ζα εηνηµάδεη ειθπζηηθφ δηάιπµα 
ηνπιάρηζηνλ 10 ιίηξσλ, ηεο πξναλαθεξφµελεο ζχζηαζεο, ζα αιιάδεη 30 παγίδεο θαη ζε θάζε παγίδα 
ζα ξίρλεη πεξίπνπ 300cc δηαιχµαηνο.   

Πηελ πεξίπησζε πνπ µεηά ην Πεπηέµβξην δηαπηζηψλεηαη φηη νη δαθνπαγίδεο δε ιεηηνπξγνχλ, 
αληί γηα δηάιπµα ζεηηθήο αµµσλίαο ζα γεµίδνπλ µε δηάιπµα πδξνιπµέλεο πξσηεΐλεο (4% πξσηεΐλε), 
βφξαθα (1,5% βφξαθα ηνπ εµπνξίνπ) θαη 94,5% λεξφ, µεηά απφ ζπλελλφεζε θαη έγγξαθε εληνιή 
απφ ηε ∆.Α.Ν.Θ..   

Ζ ζεηηθή αµµσλία, ε πδξνιπµέλε πξσηεΐλε θαη ν βφξαθαο, ζα δίδνληαη ζηνπο παγηδνζέηεο 
δαπάλε ηνπ εξγνιάβνπ παγηδνζεζίαο.   

Θαηά ηελ αιιαγή ησλ δαθνπαγίδσλ νη παγηδνζέηεο ζα πξέπεη λα θαζαξίδνπλ ηηο παγίδεο µε 
άθζνλν λεξφ θαη ζηε ζπλέρεηα λα πξνζζέηνπλ λέν δηάιπµα.   

Πε θάζε αιιαγή ε δαθνπαγίδα ζα θαηεβαίλεη µε θνληάξη, µε πξνζνρή, γηα λα µε ρπζεί ην 
πεξηερφµελφ ηεο. Πηε ζπλέρεηα ζα αδεηάδεηαη ην πεξηερφµελφ ηεο ζε εηδηθή ζήηα, πνπ ζα πξέπεη λα 
έρεη ν παγηδνζέηεο θαηά ηελ αιιαγή. Θαηά ηελ θαηαµέηξεζε ησλ δάθσλ απνµαθξχλνληαη ηπρφλ άιια 
έληνµα (ζθήθεο, µπξµήγθηα, θιπ) θαη µέλνπλ µφλν νη δάθνη. ∆ηαρσξίδνληαη νη δάθνη ζε αξζεληθνχο θαη 
ζειπθνχο, θαηαµεηξψληαη θαη γξάθεηαη ην απνηέιεζµα θαη ε εµεξνµελία αιιαγήο ζηελ θαξηέια ηεο 
παγίδαο.   

Θα ζπµπιεξψλεηαη ην Ζµεξήζην ∆ειηίν Ππιιήςεσο ∆άθσλ πνπ ζα είλαη δηπιφηππν ελψ φινη νη 
δάθνη ζα µπαίλνπλ ζε θνπηάθη θαη ζα απνζηέιινληαη εληφο 4 εµεξψλ ζηνπο Ρνµεάξρεο ∆αθνθηνλίαο 
γηα έιεγρν ηνπ πιεζπζµνχ. Ρν αληίγξαθν Ζµεξήζην ∆ειηίν Ππιιήςεσο ∆άθσλ ζα ην θξαηά ν 
παγηδνζέηεο ελψ ην πξσηφηππν ζα απνζηέιιεηαη ζηνλ Ρερληθφ πεχζπλν. Απηφο µε ηε ζεηξά ηνπ ζα 
απνζηέιιεη µέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνµείνπ εληφο 24 σξψλ απφ ηελ εµεξνµελία αιιαγήο, 
ειεθηξνληθφ αξρείν µε ηηο ζπιιήςεηο ησλ δάθσλ πνπ ζα ηνπ έρεη δνζεί απφ ηελ πεξεζία. Ν Ρερληθφο 
πεχζπλνο, ζα ππνβάιιεη ζηελ πεξεζία, ην αξγφηεξν εληφο ηνπ πξψηνπ 5λζεµέξνπ ηνπ επφµελνπ 
µήλα, ζπµπιεξσµέλα ηα Ζµεξήζηα ∆ειηία Δξγαζηψλ επηζπλάπηνληαο ηα πξσηφηππα Ζµεξήζηα ∆ειηία 
Ππιιήςεσλ ∆άθσλ. Πε πεξίπησζε ζπιιήςεσο µεγάινπαξηζµνχ δάθσλ ζα πξέπεη λα εηδνπνηείηαη 
απζεµεξφλ ηειεθσληθά ν Ρνµεάξρεο.   

Νη αιιαγέο ησλ δαθνπαγίδσλ ζα γίλνληαη ζηηο θαησηέξσ εµέξεο θάζε µήλα αλά πελζήµεξν: 

1
ε
, 6

ε
, 11

ε
, 16

ε
, 21

ε
& 26

ε
, θάζε µήλα, θαη εάλ ν παγηδνζέηεοπξαγµαηνπνηεί θαη δεχηεξν εµεξνµίζζην 

ζε θάζε αιιαγή ηφηε είλαη θαη νη µέξεο: 2
ε
, 7

ε
, 12

ε
, 17

ε
, 22

ε
& 27

ε
 θάζε µήλα.   

Έλαο παγηδνζέηεοπξαγµαηνπνηεί ην αλψηεξν δχν (2) εµεξνµίζζηα αλά αιιαγή παγίδσλ.   
Δάλ µία απφ ηηο αλσηέξσ εµέξεοζπµπέζεη λα είλαη αξγία (Θπξηαθή ή άιιε ενξηή) ηφηε ε 

αιιαγή ζα γίλεηαη ή ηελ πξνεγνχµελε απφ ηελ θαλνληθή εµέξα, εάλ πξφθεηηαη γηα ηελ πξψηε εµέξα 
αιιαγήο, ή ηελ επφµελε απφ ηελ θαλνληθή εµέξα εάλ πξφθεηηαη γηα ηε δεχηεξε εµέξα αιιαγήο.  
 

3. ΑΞΑΛΑΟΡΖΠΖ – ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ – ΞΑΟΑ∆ΝΠΖ  
Κε έγγξαθε εληνιή ηεο ∆.Α.Ν.Θ., ε ζπιινγή ησλ δαθνπαγίδσλ ζα πξαγµαηνπνηεζεί 

ζπγρξφλσο µε ηελ ηειεπηαία αιιαγή. Πηε ζπλέρεηα νη δαθνπαγίδεο ζα πιπζνχλ, ζα ζπζθεπαζηνχλ 
φπσο παξαιήθζεθαλ, θαη ζα παξαδνζνχλ ζηελ απνζήθε ηεο πεξεζίαο µεηά απφ ππνγξαθή ζρεηηθνχ 
πξαθηηθνχ παξάδνζεο – παξαιαβήο, πνπ ζα ζπλππνγξάθεηαη απφ ηνλ εξγνιάβν παγηδνζεζίαο θαη ηνλ 
αξµφδην ππάιιειν ηεο ∆.Α.Ν.Θ. 

 

 





4. ∆ΔΗΓΚΑΡΝΙΖΤΗΔΠ ΔΙΑΗΝΘΑΟΞΝ  
 
Πην ρξνληθφ δηάζηεµα εθαξµνγήο ηεο παγηδνζεζίαο, ν εξγνιάβνο παγηδνζεζίαο ζα 

πξαγµαηνπνηήζεη δχν (2) δεηγµαηνιεςίεο ειαηνθάξπνπ, ζε ρξφλν πνπ ζα θαζνξηζηεί απφ ηνπο 
επφπηεο θαη ην ∆ηεπζπληή δαθνθηνλίαο. Γηα ηηο εµεξνµελίεο, ηνλ ηφπν θαη ηξφπν δεηγµαηνιεςίαο, ν 
εξγνιάβνο ζα ελεµεξσζεί εγγξάθσο. Ζ δεηγµαηνιεςία πξέπεη λα γίλεηαη θαηά νµνηνγελείο δψλεο (π.ρ. 
δψλε ραµειή, µεζαία, πςειή, πεδηλή, νξεηλή, αλαηνιηθή, δπηηθή). Κέζα ζε µηανµνηνγελή δψλε 
θαζνξίδνληαη θέληξα δεηγµαηνιεςίαο 10.000 δέληξσλ πεξίπνπ. Απφ θάζε θέληξν δεηγµαηνιεςίαο, 
επηιέγνληαη 40 ηπραία δέλδξα. Απφ θάζε δέλδξν ιαµβάλνληαη 24 θαξπνί απφ πέληε ζέζεηο, εθ ησλ 
νπνίσλ νη 8 ιαµβάλνληαη απφ ηελ θνξπθή θαη νη ππφινηπνη 16 απφ ηηο πνδηέο, 4 θαξπνί απφ θάζε 
ζεµείν ηνπ νξίδνληα.  

Ππλνιηθά, απφ θάζε θέληξν ζπγθεληξψλνληαη 24 Σ 40 =960 ειαηφθαξπνη. 
Νη θαξπνί ηνπ δείγµαηνο εμεηάδνληαη θαη δηαρσξίδνληαη ζε:  

γηείο  
Ξξνζβεβιεµέλνπο: α) άγνλα λχγµαηα  

β) λχγµαηα – σά 

γ) πξνλχµθεο 1
νπ

 , 2
νπ

θαη 3
νπ

ζηαδίνπ 

δ) λχµθεο 
ε) έμνδνη 
ζη) παξαζηηηζµφο 
 

Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ππνινγίδεηαη ην πνζνζηφ (%) ηεο ζπλνιηθήο πξνζβνιήο θαη ησλ 
επί µέξνπο ζηαδίσλ ηεο.  

Ζ γφληµε πξνζβνιή απνηειείηαη απφ ηα ζηνηρεία β) έσο ε) (δψληα σά – δψζεο πξνλχµθεο – 
δψζεο λχµθεο – έμνδνη). 

 

5. ΖΚΔΟΔΠ ΠΖΚΑΛΠΖΠ – ΑΛΑΟΡΖΠΖΠ – ΑΙΙΑΓΩΛ – ∆ΔΗΓΚΑΡΝΙΖΤΗΩΛ -  
ΠΙΙΝΓΖΠ – ΞΑΟΑ∆ΝΠΖΠ ΞΑΓΗ∆ΩΛ  
 
Ζ παγηδνζεζία ζα πινπνηεζεί σο εμήο: 
 1 εµέξα γηα ηε ζήµαλζε ησλ ειαηνδέληξσλ, 
 1 εµέξα γηα ηελ αλάξηεζε ησλ παγίδσλ, 
 1 εµέξα αιιαγήο ηνλ Ηνχλην, 
 απφ 6 εµέξεο αιιαγψλ γηα ηνπο µήλεο Ηνχιην, Αχγνπζην, Πεπηέµβξην θαη Νθηψβξην, 
 ζηελ ηειεπηαία αιιαγή ηνπ Νθησβξίνπ, ζπγρξφλσο ζα πξαγµαηνπνηεζεί θαη ε ζπιινγή 

ησλ παγίδσλ, 
 1 εµέξα πιχζηµν – ζπζθεπαζία – παξάδνζε παγίδσλ, 
 2 εµέξεο δεηγµαηνιεςηψλ ειαηνθάξπνπ 
Απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη, είθνζη πέληε (25) ήµεξεο αιιαγήο ζα είλαη ν αλψηεξνο 

αξηζµφο, θαη ζα πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνπο επφπηεο θαη ην ∆ηεπζπληή δαθνθηνλίαο.  
Ξέξα ησλ είθνζη πέληε (25) εµεξψλ αιιαγήο, πξνζηίζεληαη άιιεο πέληε (5) µέξεο 

µεηαρεηξίζεσλ πνπ είλαη ε ζήµαλζε, ε αλάξηεζε, ην πιχζηµν – ζπζθεπαζία – παξάδνζε ησλ παγίδσλ 
θαη νη δχν (2) δεηγµαηνιεςίεοειαηνθάξπνπ. Δπνµέλσο ν αλψηεξνο αξηζµφο εµεξψλ µεηαρεηξίζεσλ 
άξα θαη εµεξνµηζζίσλ αλά αιιαγή, αλέξρεηαη ζηηο 30.  

Πε θάζε εµεξνµίζζην, αλά µεηαρείξηζε – αιιαγή ή δεηγµαηνιεςία ειαηνθάξπνπ, ν παγηδνζέηεο 
ζα δηαρεηξίδεηαη ηξηάληα (30) παγίδεο ή ζα ιαµβάλεη δείγµα ειαηνθάξπνπ απφ ζαξάληα (40) 
ειαηφδεληξα ηνπ θέληξνπ δεηγµαηνιεςίαο. 
 
 
 
 
 
 
 





ΗΗI.ΡΔΣΛΗΘΝΠ ΞΔΘΛΝΠ  
Ν ηερληθφο ππεχζπλνο ηνπ Ξξνγξάµµαηνο παγηδνζεζίαο ππνρξενχηαη λα ελεµεξψζεη ηνπο 

παγηδνζέηεο ηνπ, γηα ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο παγηδνζεζίαο, λα ηνπο επηβιέπεη θαη λα ηνπο ειέγρεη 
γηα ηελ νξζή εθαξµνγή ησλ εξγαζηψλ ηνπο. Ππγθεθξηµέλα:  

 Θα ζπλεξγάδεηαη µε ηνπο αξµφδηνπο γεσπφλνπο ηεο πεξεζίαο.


 Θα απνηππψζεη ηηο ζέζεηο (ζηίγµαηα) ησλ δαθνπαγίδσλ µε ζπζηήµαηα GPS, ζε θαηάιιειν 
ειεθηξνληθφ αξρείν. 

 Θα επηβιέπεη θαη ζα θαζνδεγεί ηνπο παγηδνζέηεο γηα ηε ζσζηή επηινγή ησλ δέληξσλ ζηα 
νπνία ζα αλαξηεζνχλ νη παγίδεο, γηα ηελ ζήµαλζή ηνπο, γηα ηελ θαηαλνµή ησλ παγίδσλ 
ζηελ ειαηνθνµηθή πεξηνρή αλάινγα µε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο (γεσγξαθηθφ 
αλάγιπθν, πνηθηιία ειαηνδέληξσλ, θαξπνθνξία, µηθξνθιίµα θ.α.). 

 Θα ειέγρεη ηελ νξζή εθηέιεζε ησλ αιιαγψλ ησλ παγίδσλ απφ ηνπο παγηδνζέηεο. Έρεη ηελ 
ππνρξέσζε λα θαηαζηξψζεη έλα ζρέδην – πξφγξαµµα ειέγρσλ ησλ παγηδνζέησλ, πνπ έρεη 
ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ, θαη λα ην γλσζηνπνηεί ζηελ πεξεζία, φπνπ ζα απνηππψλνληαη νη 
επηηφπηνη έιεγρνί ηνπ. 

 Θα ζπγθεληξψλεη ηα Ζµεξήζηα ∆ειηία Πχιιεςεο ∆άθσλ απφ ηνπο παγηδνζέηεο θαη ζα 
ελεµεξψλεη ηνπο αξµφδηνπο γεσπφλνπο (ηνµεάξρεο, επφπηεο) γηα ηηο ζπιιήςεηο, 
απζεµεξφλ µε ηελ απνζηνιή ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνµείνπ. 

 Θα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ νξζή ζπµπιήξσζε φισλ ησλ δειηίσλ παγηδνζεζίαο. 
 Θα είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ζσζηή δηελέξγεηα ησλ δεηγµαηνιεςηψλειαηνθάξπνπ, ζε 

ζπλεξγαζία µε ηνπο παγηδνζέηεο.  
Πηελ πεξίπησζε πνπ ν ηερληθφο ππεχζπλνο δελ ηεξεί ηηο αλσηέξσ ππνρξεψζεηο ηνπ, ν 

εξγνιάβνο ππνρξενχηαη λα ηνλ αληηθαηαζηήζεη εληφο δεθαπελζεµέξνπ, πξνζθνµίδνληαο ζηελ 
πεξεζία ηα απαηηνχµελα δηθαηνινγεηηθά ηνπ αληηθαηαζηάηε, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα. 
 

ΗV. ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ ΞΑΓΗ∆ΝΘΔΡΩΛ  
Ν εξγνιάβνο παγηδνζεζίαο επζχλεηαη γηα θάζε µνξθήο αηχρεµα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ.  

 

V. ΔΙΔΓΣΝΗ ΞΑΓΗ∆ΝΘΔΠΗΑΠ   
Νη εξγαζίεο ηεο παγηδνζεζίαο ειέγρνληαη απφ ηνλ ∆/ληε δαθνθηνλίαο, ηνπο Δπφπηεο θαη ηνπο 

Ρνµεάξρεο ∆αθνθηνλίαο.  
Ρηο εµέξεο δηαρείξηζεο ησλ παγίδσλ, ν εξγνιάβνο ζα ζπµπιεξψλεη ην Ζµεξήζην ∆ειηίν 

Δξγαζίαο Ξαγηδνζέηε (αλά ειαηνθνµηθήνµάδα) πνπ ζα ηνπ έρεη ρνξεγήζεη ε ππεξεζία, ζην νπνίν ζα 
αλαγξάθνληαη ηα νλνµαηεπψλπµα ησλ παγηδνζεηψλ, ε εξγαζία (π.ρ. αλάξηεζε - αιιαγή θ.ι.π.) θαη ν 
αξηζµφο ησλ παγίδσλ.  

Ρα εµεξήζηα δειηία ζα ζπλππνγξάθνληαη απφ ηνλ εξγνιάβν παγηδνζεζίαο ή ηνλ ηερληθφ 
ππεχζπλν θαη ηνλ Ρνµεάξρε δαθνθηνλίαο, µεηά απφ έιεγρν θαη δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ, θαη ζα 
ππνβάιινληαη ζηελ ππεξεζία ην αξγφηεξν εληφο ηνπ πξψηνπ 5λζεµέξνπ ηνπ επφµελνπ µήλα (π.ρ. ηα 
εµεξήζηα δειηία ηνπ Ηνπλίνπ ζα ππνβιεζνχλ έσο ηηο 05/07/2020).  

Πε πεξίπησζε εληνπηζµνχ απνθιίζεσλ (πρ. µε νξζή θαηαλνµή ησλ παγίδσλ ζηελ πεξηνρή, 
αδπλαµίαεληνπηζµνχ ησλ παγίδσλ ζχµθσλα µε ηα αξρεία, αθάζαξηεο παγίδεο, ςεπδή ζηνηρεία, 
έιιεηςε µεηαρεηξίζεσλ ησλ παγίδσλ ζηνλ πξνβιεπφµελν ρξφλν θ.α.) απφ ηηο πξνδηαγξαθέο 
εθαξµνγήο ηνπ έξγνπ, ζα ζπληάζζεηαη έθζεζε απφ ηνπο ηνµεάξρεο δαθνθηνλίαο θαη ηνπο επφπηεο, 
θαη ζα επηβάιινληαη θπξψζεηο. 
 
VI. ΑΚΝΗΒΖ ΔΟΓΑΠΗΩΛ  

Ζ αµνηβή ησλ παγηδνζεηψλ αλά εµεξνµίζζην (µεηαρείξηζε 30 παγίδσλ ή 
δεηγµαηνιεςίαειαηνθάξπνπ) ή αλά κεηαρείξηζε παγίδαο εμαξηάηαη απφ ηε ζπµθσλία ηνπο µε ηνλ 
εξγνιάβν παγηδνζεζίαο, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί θαη λα εθαξµφδεη απαξέγθιηηα ηηο ζρεηηθέο 
δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνµνζεζίαο, ζε φηη αθνξά ηελ αµνηβή, ηελ αζθάιηζή ηνπο θηι. 
 

VIΗ. ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ  
Αλψηεξε ηηµήαµνηβήο ηνπ εξγνιάβνπ παγηδνζεζίαο, αλά εµέξα µεηαρείξηζεο ησλ παγίδσλ ή 

δεηγµαηνιεςίαοειαηνθάξπνπ, αλά παγίδα, ζα είλαη 1,50 επξψ, ρσξίο Φ.Ξ.Α..  
Κε αλψηεξν αξηζµφεµεξψλ ησλ µεηαρεηξίζεσλ, ησλ παγηδνζεηψλ, ηηο 30 µεηαρεηξίζεηο, ε 





αλψηεξε πξνυπνινγηδφµελε δαπάλε αλέξρεηαη ζηα 45,00 επξψ ρσξίο Φ.Ξ.Α., αλά παγίδα γηα ηηο 30 
µεηαρεηξίζεηο (1,50 Σ 30 = 45,00 €).  

Δπνµέλσο, ζε φιε ηελ πεξίνδν παγηδνζεζίαο, αλά 30 παγίδεο πνπ αληηζηνηρεί ζε έλα 
εµεξνµίζζην, ζα πξαγµαηνπνηεζνχλ ην αλψηεξν 30 εµεξνµίζζηα, σο εμήο:  

1 εµεξνµίζζην γηα ηε ζήµαλζε,  
1 εµεξνµίζζην γηα ηελ αλάξηεζε, 
1 εµεξνµίζζην (αιιαγή) ηνλ Ηνχλην,  
6 εµεξνµίζζηα (αιιαγέο) ηνλ Ηνχιην,  
6 εµεξνµίζζηα (αιιαγέο) ηνλ Αχγνπζην,  
6 εµεξνµίζζηα (αιιαγέο) ηνλ Πεπηέµβξην θαη  
6 εµεξνµίζζηα (αιιαγέο) ηνλ Νθηψβξην. Πηελ ηειεπηαία αιιαγή ηνπ Νθησβξίνπ ζα 
πξαγµαηνπνηεζεί θαη ε ζπιινγή ησλ παγίδσλ,  
1 εµεξνµίζζην γηα πιχζηµν – ζπζθεπαζία – παξάδνζε παγίδσλ,  
2 εµεξνµίζζηαεηγµαηνιεςηψλ.  
 
Ζ πξνζθεξφµελεηηµή ζα δίδεηαη, αλά εµέξα µεηαρείξηζεο ησλ παγίδσλ ή δεηγµαηνιεςίαο, αλά 

παγίδα, θαη ρσξίο Φ.Ξ.Α.. Ζ πξνζθεξφµελεηηµή ζα αθνξά µηα ειαηνθνµηθή νµάδα παγηδνζεζίαο ηνπ 
Ξίλαθα ΗΗΗ. Ζ ηηµή ζα δίλεηαη ζε επξψ (€) µε δχν (2) δεθαδηθά ςεθία θαη δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηελ 
ηηµή πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ Ξίλαθα ΗΗΗ ηνπ Ξαξαξηήµαηνο Α.  

Ν πξνυπνινγηζµφο ηνπ έξγνπ, απνηππψλεηαη ζηνλ Ξίλαθα ΗΗΗ, ηεο παξνχζαο ∆ηαθήξπμεο, θαη 
πξνθχπηεη απφ ηνλ αξηζµφ ησλ παγίδσλ, αλά ειαηνθνµηθή νµάδα, επί ηελ αλψηεξε ηηµή αλά παγίδα 

(ρσξίο Φ.Ξ.Α.), επί ην ζχλνιν ησλ µεηαρεηξίζεσλ (ήηνη, γηα ηελ 1
ν
 νκάδα, 120 παγίδεο Σ 45,00 επξψ 

= 5.400 επξψ, ρσξίο Φ.Ξ.Α.) 
Όια ηα έληππα πνπ αλαθέξνληαη ζηε παξνχζα δηαθήξπμε, ζηνλ έιεγρν θαη ζηελ εθαξµνγή 

ηεο παγηδνζεζίαο, ζα παξέρνληαη δσξεάλ απφ ηελ ππεξεζία ζηνλ εξγνιάβν παγηδνζεζίαο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ 
 

ΠΣΔ∆ΗΝ ΠΚΒΑΠΖΠ 
 

 

                 
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ∆ΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Εάθςνζορ: 
ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΗΝΛΗΥΛ ΛΖΠΥΛ  Αξηζµ. πξση.: 
ΓΔΛ. ∆/ΛΠΖ ΔΠΩΡΔΟΗΘΖΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ  
∆ΗΔΘΛΠΖ ∆ΗΝΗΘΖΡΗΘΝ- ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ  
ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑ ΕΑΘΛΘΝ 
ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΩΛ 

 

ΠΣΔ∆ΗΝ ΠΚΒΑΠΖΠ  
Ανάζεζερ δηασείπηζερ παγίδυν ηύπος Mcphail (παπαιαβή, 

ζήµανζεειαηοδένδπυν, ανάπηεζε, αιιαγέρ, απανάπηεζε, θαζαπηζµόρ, 
παπάδοζε θαη δεηγµαηοιετίερειαηοθάππος) ζηοςρ ειαηώνερ ηερ Ξεπηθεπεηαθήρ 

Δνόηεηαρ Εαθύνζος, ζηα πιαίζηα ηος Ξπογπάµµαηορ Πςιιογηθήρ Θαηαποιέµεζερ 
ηος ∆άθος ηερ Διηάρ έηοςρ 2021, 2022 θαη 2023. 

 

Πηνλ Εάθπλζν ζήµεξα ηελ ….. ηνπ µελφο …….. ηνπ έηνπο 2021, εµέξα ηεο εβδνµάδαο …………, ζηα 

γξαθεία ηεο Ξ.Δ. Εαθχλζνπ ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ, Γηνηθεηήξην, νη ππνγξαθφµελνη: 

 

1.Οφδε Θξάηζα-Ρζαγθαξνπνπινπ, Ξεξηθεξεηάξρεο Ηνλίσλ Λήζσλ, ε νπνία ελεξγεί µε ηελ ηδηφηεηά 

ηεο απηή, σο εθπξφζσπνο ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ µε έδξα ηελ Θέξθπξα-Πακάξα 13 (ΑΦΚ: 

997913715: ∆.Ν.. Θεξθχξαο) έρνληαο ππφςε ηελ αξηζ. ………………………..απφθαζε ηεο Νηθνλνµηθήο 

Δπηηξνπήο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ µε ηελ νπνία θαηαθπξψλεηαη ην απνηέιεζµα ηνπ αξηζµ. 

…………… ειεθηξνληθνχ αλνηθηνχ δηαγσληζµνχ µε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπµθέξνπζα 

πξνζθνξά µε βάζεη µφλν ηελ ηηµή αλά νµάδα ηνπ έξγνπ, γηα ηελ «παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηνλ έιεγρν 

ησλ δαθνπιεζπζµψλ µε ηε µέζνδν ηεο παγηδνζεζίαο µε παγίδεο ηχπνπ McPhail ζηνπο ειαηψλεο ζηα 

πιαίζηα ηνπ πξνγξάµµαηνο ζπιινγηθήο θαηαπνιέµεζεο ηνπ δάθνπ ηεο ειηάο έηνπο 2020 ζηελ 

Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Εαθχλζνπ». 

  
2.Ν/Ζ ……………………. ηνπ ……………………. απνθαινχµελνο εξγνιάβνο παγηδνζεζίαο, θάηνηθνο   

……………………., Ρ.Θ. 27…….., µε Α.Φ.Κ. ∆.Ν.. ……….., θάηνρνο ηνπ µε αξηζ. ………….. 
∆ειηίνπΑζηπλνµηθήο Ραπηφηεηαο, ζςνοµοιογούν θαη αποδέσονηαη ηα παπαθάηυ: 

 
ΑΟΘΟΝ 1 

Ανηηθείµενο  
Ν πξψηνο ησλ ζπµβαιινµέλσλ µε ηελ παξαπάλσ ηδηφηεηά ηνπ, αλαζέηεη ζηνλ δεχηεξν θαη απηφο 
αλαιαµβάλεη ηελ δηαρείξηζε (παξαιαβή, ζήµαλζεειαηνδέληξσλ, αλάξηεζε, αιιαγέο, απαλάξηεζε – 
θαζαξηζµφο - παξάδνζε παγίδσλ, δεηγµαηνιεςίεοειαηνθάξπνπ) ………….. παγίδσλ ηχπνπ McPhail ζε   
………………… ειαηφδεληξα ηεο νµάδαο ή ησλ νµάδσλ…………. ηνπ έξγνπ «Ξαξνρή ππεξεζηψλ γηα 
ηνλ έιεγρν ησλ δαθνπιεζπζµψλ µε ηε µέζνδν ηεο παγηδνζεζίαο µε παγίδεο ηχπνπ McPhail ζηνπο 
ειαηψλεο ζηα πιαίζηα ηνπ Ξξνγξάµµαηνο Ππιινγηθήο Θαηαπνιέµεζεο ηνπ ∆άθνπ ηεο Διηάο γηα ηα 
έηε 2021-2022-2023 ζηελ Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Εαθχλζνπ», ζχµθσλα µε ηνπο φξνπο ηεο 
αξηζµ.…………δηαθήξπμεο.   

Ν αξηζµφο ησλ δαθνπαγίδσλ πνπ ζα αλαξηεζνχλ νξίδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:  
 
 

ΟΜΑΔΑ: 

Ελαιοκομικές Αριθμός παγίδων Τιμή προζθοράς Μέγιζηη δαπάνη Προϋπολογιζμός 





περιοτές / Τοπική 

ή Δημοηική 

Κοινόηηηα 

Ομάδας ζε εσρώ (€) ανά 

παγίδα και 

μεηατείριζη 

(τωρίς ΦΠΑ) 

άνα παγίδα για …. 

μεηατειρίζεις 

ζε εσρώ (€), 

(τωρίς ΦΠΑ) ανά 

ομάδα 

  

 

 

 

Ζ αµνηβή νξίδεηαη ζε ………….. €, ρσξίο Φ.Ξ.Α., αλά αλαξηεζείζα παγίδα θαη αλά 

εµέξαµεηαρείξηζεο ή δεηγµαηνιεςίαοειαηνθάξπνπ, θαη γηα µέγηζηναξηζµφ ηηο …… µεηαρεηξίζεηο. Ζ 

πιεξσµή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη ηµεµαηηθά, αθνχ ζπληαρζεί ην ζρεηηθφ πξαθηηθφ θαιήο εθηέιεζεο 

ησλ εξγαζηψλ παγηδνζεζίαο, µε βάζε ηα λφµηµα παξαζηαηηθά θαη δηθαηνινγεηηθά, µε πηζηψζεηο απφ ην 

ινγαξηαζµφ ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, ζχµθσλα µε ηελ αξηζ. πξση. ……………….. Απφθαζή ηνπ.   
Ζ αλσηέξσ ηηµή ππφθεηηαη ζε φιεο ηηο λφµηµεο θξαηήζεηο.  

 

ΑΟΘΟΝ 2  
∆ηάπθεηα ηος έπγος  

Νη εξγαζίεο παγηδνζεζίαο, ζα γίλνπλ εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήµαηνο, απφ ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζχµβαζεο θαη φρη λσξίηεξα απφ ηηο 15/06/2021 έσο θαη 31/10/2023. Ζ εµεξνµελία έλαξμεο 
ηεο παγηδνζεζίαο ζα θαζνξηζηεί απφ ηελ ∆/λζε Αγξνηηθήο Νηθνλνµίαο& Θηεληαηξηθήο ηεο Ξ.Δ. 
Εαθχλζνπ εγγξάθσο. 

 
ΑΟΘΟΝ 3  

Ρεσνηθέρ Ξποδηαγπαθέρ 
 
Ζ εθαξµνγή ηεο παγηδνζεζίαο ζα γίλεη ζχµθσλα µε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ πεξηγξάθνληαη 
αλαιπηηθά ζην Ξαπάπηεµα Β ηεο µε αξηζ. ………∆ηαθήξπμεο θαη ζχµθσλα µε ηα παξαθάησ: 

 
Ν εξγνιάβνο παγηδνζεζίαο ππνρξενχηαη λα αλαξηήζεη ηηο δαθνπαγίδεο πνπ ζα ηνπ αλαηεζνχλ απφ 
ηε ∆/λζε Αγξνηηθήο Νηθνλνµίαο& Θηεληαηξηθήο ηεο Ξ.Δ. Εαθχλζνπ.  

 
Ν εξγνιάβνο παγηδνζεζίαο ππνρξενχηαη λα παξαθνινπζεί ηηο δαθνπαγίδεο φζεο θνξέο ππνδεηρζεί 
απφ ηελ πεξεζία.  

 
Ν εξγνιάβνο παγηδνζεζίαο ππνρξενχηαη λα ζπµµνξθψλεηαηπξφζπµα ζηηο ππνδείμεηο ησλ αξµνδίσλ 
ππαιιήισλ ηεο δαθνθηνλίαο (∆/ληή ∆αθνθηνλίαο, Δπνπηψλ ∆αθνθηνλίαο, Ρνµεαξρψλ θαη Ινγηζηή). 
πνρξενχηαη λα δηαζέηεη ην θαηάιιειν θαη επαξθέο πξνζσπηθφ θαζψο θαη ηα µέζα, φπσο νξίδεηαη 
ζηε δηαθήξπμε (ηερληθφ ππεχζπλν, παγηδνζέηεο, πιηθά θιπ).   
Ν ηερληθφο ππεχζπλνο ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηα θαζήθνληά ηνπ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ 
ελφηεηα ΗΗΗ ησλ Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ ηεο δηαθήξπμεο. Πηελ πεξίπησζε πνπ ν ηερληθφο 
ππεχζπλνο δελ ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ν εξγνιάβνο ππνρξενχηαη λα ηνλ αληηθαηαζηήζεη εληφο 
δεθαπελζεµέξνπ, πξνζθνµίδνληαο ζηελ πεξεζία ηα απαηηνχµελα δηθαηνινγεηηθά ηνπ 
αληηθαηαζηάηε, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα.  

 
Θάζε παγηδνζέηεο ζα δηαρεηξίδεηαη 30 παγίδεο αλά εµεξνµίζζην θαη ζα πξαγµαηνπνηεί µέρξη δχν 
εµεξνµίζζηα αλά αιιαγή – µεηαρείξηζε. 

 
Ζ ππθλφηεηα ησλ παγίδσλ ζα είλαη µία (1) παγίδα Mcphail γηα δχν ρηιηάδεο (2.000) πεξίπνπ 
πξνζηαηεπφµελα ειαηφδεληξα, νµνηφµνξθαθαηαλεµεµέλεο εληφο ησλ ειαηψλσλ.  

 
Ζ αλάξηεζε ησλ δαθνπαγίδσλ δελ ζα γίλεηαη ζε νπνηνδήπνηε ειαηφδεληξν, αιιά ζε δέλδξα µε 
πινχζηα θαξπνθνξία θαη θαλνληθή αλάπηπμε θαη φρη ζε θαρεθηηθά ειαηφδεληξα ρσξίο θαξπνθνξία 
θαη ζε δέληξα πνπ είλαη θνληά ζε δξφµν αγξνηηθφ ή ηαρείαο θπθινθνξίαο.  

 
∆ελ ζα ηνπνζεηεζνχλ παγίδεο ζε ειαηψλεο πνπ είλαη εληαγµέλνη ζηε Βηνινγηθή Θαιιηέξγεηα. 

 
Ζ ζήµαλζε ησλ παγίδσλ ζα γίλεη είηε µε άζπξηζµα ηνπ θνξµνχ ησλ ειαηνδέληξσλ, πεξηθεξεηαθά ζε 
δαθηχιην 50 εθαηνζηψλ, είηε µε ην θξέµαζµα θνξδέιαο πεξηθεξεηαθά ηνπ δέλδξνπ, θαη ζε ζεµείν 
πνπ λα είλαη νξαηφ απφ µεγάιε απφζηαζε. Θαηά ηελ ζήµαλζε ησλ ειαηνδέληξσλ ζα γίλεηαη θαη 





απνηχπσζε ησλ ζέζεσλ ησλ παγίδσλ, µε ηε ιήςε ζηίγµαηνο µε GPS, µε επζχλε ηνπ ηερληθνχ 
ππεχζπλνπ ηεο εξγνιαβίαο παγηδνζεζίαο. Ν εξγνιάβνο παγηδνζεζίαο, µεηά ηελ ζήµαλζε ησλ 
δαθνπαγίδσλ θαη ζε ρξνληθφ δηάζηεµα µηαοεβδνµάδαο, ππνρξενχηαη λα θαηαζέηεη ζηελ πεξεζία, 
ηαζηίγµαηα ησλ παγίδσλ (ζε θαηάιιειν ειεθηξνληθφ αξρείν) 
 
Ζ αλάξηεζε ησλ παγίδσλ λα γίλεηαη ζην Β.∆. εζσηεξηθφ ηµήµα ηεο θφµεο, ζε ζθηεξφ µέξνο.  
 
Ζ αξίζµεζε ησλ θαξηειψλ ησλ παγίδσλ ζα αθνινπζεί µηα αχμνπζα ζεηξά θαη ζα αθνινπζνχλ ηελ 
δηαδξνµή πνπ ζα θάλεη ν παγηδνζέηεο θαηά ηελ αιιαγή, θαη φρη αλαθαησµέλα. Ζ αξίζκεζε ησλ 
παγίδσλ θαηά Ρνπηθή ή Γεκνηηθή Θνηλφηεηα ζα είλαη ρσξηζηή. 
 
Ζ πιήξσζε (γέµηζµα) ηεο δαθνπαγίδαο ζα γίλεηαη µε ην ειθπζηηθφ δηάιπµα, ζεηηθή αµµσλία 2% (1 
θνπηαιάθη ηνπ γιπθνχ) θαη λεξφ 98%. Ρν ειθπζηηθφ δηάιπµα ζα παξαζθεπάδεηαη πξηλ ηελ θάζε 
έλαξμε ηεο αιιαγήο – δηαρείξηζεο δαθνπαγίδσλ.  
 
Πε θάζε εµέξα αιιαγήο (έλα εµεξνµίζζην) ν παγηδνζέηεο ζα εηνηµάδεη ειθπζηηθφ δηάιπµα 
ηνπιάρηζηνλ 10 ιίηξσλ, ηεο πξναλαθεξφµελεο ζχζηαζεο, ζα αιιάδεη 30 παγίδεο θαη ζε θάζε παγίδα 
ζα ξίρλεη πεξίπνπ 300cc δηαιχµαηνο. 
 
Πηελ πεξίπησζε πνπ µεηά ην Πεπηέµβξην δηαπηζηψλεηαη φηη νη δαθνπαγίδεο δε ιεηηνπξγνχλ, αληί γηα 
δηάιπµα ζεηηθήο αµµσλίαο ζα γεµίδνπλ µε δηάιπµαπδξνιπµέλεο πξσηεΐλεο (4% πξσηεΐλε), βφξαθα 
(1,5% βφξαθα ηνπ εµπνξίνπ) θαη 94,5% λεξφ, µεηά απφ ζπλελλφεζε θαη έγγξαθε εληνιή απφ ηελ 
∆.Α.Ν.Θ.. 
 
Ζ ζεηηθή αµµσλία, ε πδξνιπµέλε πξσηεΐλε θαη ν βφξαθαο, ζα δίδνληαη ζηνπο παγηδνζέηεο δαπάλε ηνπ 
εξγνιάβνπ παγηδνζεζίαο. 
 
Θαηά ηελ αιιαγή ησλ δαθνπαγίδσλ νη παγηδνζέηεο ζα πξέπεη λα θαζαξίδνπλ ηηο παγίδεο µε άθζνλν 
λεξφ θαη ζηε ζπλέρεηα λα πξνζζέηνπλ λέν δηάιπµα. 
 
Νη αιιαγέο ησλ δαθνπαγίδσλ ζα γίλνληαη ζηηο θαησηέξσ εµέξεο θάζε µήλα αλά πελζήµεξν: 1
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ε
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11
ε
, 16

ε
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ε
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ε
, θάζε µήλα, θαη εάλ ν παγηδνζέηεοπξαγµαηνπνηεί θαη δεχηεξν εµεξνµίζζην ζε 

θάζε αιιαγή ηφηε είλαη θαη νη µέξεο: 2
ε
, 7

ε
, 12

ε
, 17

ε
, 22

ε
& 27

ε
 θάζε µήλα. 

 
Δάλ µία απφ ηηο αλσηέξσ εµέξεοζπµπέζεη λα είλαη αξγία (Θπξηαθή ή άιιε ενξηή) ηφηε ε αιιαγή ζα 
γίλεηαη ή ηελ πξνεγνχµελε απφ ηελ θαλνληθή εµέξα, εάλ πξφθεηηαη γηα ηελ πξψηε εµέξα αιιαγήο, ή 
ηελ επφµελε απφ ηελ θαλνληθή εµέξα εάλ πξφθεηηαη γηα ηε δεχηεξε εµέξα αιιαγήο. 
 
Ν παγηδνζέηεο ζε θάζε αιιαγή δαθνπαγίδσλ ζα θαηαµεηξεηά ηνπο δάθνπο, ζα ηνπο δηαρσξίδεη ζε 
αξζεληθνχο θαη ζειπθνχο θαη γξάθεη ην απνηέιεζµα θαη ηελ εµεξνµελία αιιαγήο ζηελ θαξηέια ηεο 
παγίδαο. Δπίζεο ζα ζπµπιεξψλεη ην Ζµεξήζην ∆ειηίν Ππιιήςεσο ∆άθσλ πνπ ζα είλαη δηπιφηππν, ελψ 
ηνπο δάθνπο ζα ηνπο απνζηέιιεη εληφο 4 εµεξψλ ζηνπο Ρνµεάξρεο ∆αθνθηνλίαο γηα έιεγρν ηνπ 
πιεζπζµνχ. Ρν αληίγξαθν Ζµεξήζην ∆ειηίν Ππιιήςεσο ∆άθσλ ζα ην θξαηά ν παγηδνζέηεο ελψ ην 
πξσηφηππν ζα απνζηέιιεηαη ζηνλ ηερληθφ ππεχζπλν. Ν ηερληθφο ππεχζπλνο µε ηε ζεηξά ηνπ ζα 
απνζηέιιεη µέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνµείνπ εληφο 24 σξψλ απφ ηελ εµεξνµελία αιιαγήο, 
ειεθηξνληθφ αξρείν µε ηηο ζπιιήςεηο ησλ δάθσλ πνπ ζα ηνπ έρεη δνζεί απφ ηελ πεξεζία. 
 
Πηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη παγηδνζέηεο δελ εθαξµφδεη νξζά ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 
παγηδνζεζίαο, ζα ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ θαη πέξαλ ηεο πεξηθνπήο ηεο αµνηβήο γηα ην εθηειεζζέλ 
έξγν, ν εξγνιάβνο ππνρξενχηαη λα ηνλ αληηθαηαζηήζεη άµεζα. Ν εξγνιάβνο παγηδνζεζίαο 
ππνρξενχηαη λα πξνζθνµίζεη ζηελ ππεξεζία ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ λένπ παγηδνζέηε. 
 
Έλαο παγηδνζέηεοπξαγµαηνπνηεί ην αλψηεξν δχν (2) εµεξνµίζζηα αλά αιιαγή παγίδσλ. 
 
Πηε δηάξθεηα ηεο παγηδνζεζίαο, γηα ηε δαηρείξηζε 30 παγίδσλ ή γηα ηε ιήςε ελφο (1) 
δείγµαηνοειαηνθάξπνπ, πνπ αληηζηνηρεί ζε έλα (1) εµεξνµίζζην, ζα πξαγµαηνπνηεζνχλ ην µέγηζην ηα 
παξαθάησ εµεξνµίζζηα, σο εμήο: 

 1 εµέξα γηα ηε ζήµαλζε ησλ ειαηνδέληξσλ, 
 1 εµέξα γηα ηελ αλάξηεζε ησλ παγίδσλ, 
 1 εµέξα αιιαγήο ηνλ Ηνχλην, 
 απφ 6 εµέξεο αιιαγψλ γηα ηνπο µήλεο Ηνχιην, Αχγνπζην, Πεπηέµβξην θαη Νθηψβξην, 
 ζηελ ηειεπηαία αιιαγή ηνπ Νθησβξίνπ, ζπγρξφλσο ζα πξαγµαηνπνηεζεί θαη ε ζπιινγή ησλ 





παγίδσλ, 
 1 εµέξαπιχζηµν – ζπζθεπαζία – παξάδνζε παγίδσλ, 

 2 εµέξεοδεηγµαηνιεςηψλειαηνθάξπνπ 

 Ν εξγνιάβνο παγηδνζεζίαο, µεηά απφ έγγξαθε εληνιή ηεο ∆/λζε Αγξνηηθήο Νηθνλνµίαο& 
Θηεληαηξηθήο, ζα απαλαξηήζεη ηηο δαθνπαγίδεο ζπγρξφλσο µε ηελ ηειεπηαία αιιαγή. Πηε 
ζπλέρεηα νη δαθνπαγίδεο ζα πιπζνχλ, ζα ζπζθεπαζηνχλ φπσο παξαιήθζεθαλ, θαη ζα 
παξαδνζνχλ ζηελ απνζήθε ηεο πεξεζίαο µεηά απφ ππνγξαθή ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ 
παξάδνζεο – παξαιαβήο, πνπ ζα ζπλππνγξάθεηαη απφ ηνλ εξγνιάβν παγηδνζεζίαο θαη ηνλ 
αξµφδην ππάιιειν ηεο ∆.Α.Ν.Θ.. 

 
Γηα ηε δεηγµαηνιεςίαειαηνθάξπνπ ζα ηεξεζνχλ ηα αλαθεξφµελα ζηελ ελφηεηα ΗΗ.Β.4 ηνπ 
Ξαξαξηήµαηνο Β ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο δηαθήξπμεο. 
 
Όια ηα έληππα πνπ αλαθέξνληαη ζηε παξνχζα δηαθήξπμε ζα παξέρνληαη δσξεάλ απφ ηελ ππεξεζία 
ζηνλ εξγνιάβν παγηδνζεζίαο. 
 
Ν εξγνιάβνο παγηδνζεζίαο επζχλεηαη γηα θάζε µνξθήοαηχρεµα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ. 
 

 

ΑΟΘΟΝ 4  
Κείυζε θςζηθού ανηηθεηµένος  

Ζ ππεξεζία δηαηεξεί δηθαίσµα µείσζεο ησλ αλαξηεµέλσλ παγίδσλ ή εμαίξεζεο πεξηνρψλ (Ρνπηθψλ 
Θνηλνηήησλ ή Νµάδσλ):   

1) ζηηο νπνίεο δηαπηζηψλεηαη φηη δελ πθίζηαληαη νη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο εθαξµνγήο ηνπ 
πξνγξάµµαηνοπαγηδνζεζίαο (φηαλ ε θαξπνθνξία ειαηνδέληξσλ είλαη µηθξφηεξε απφ 25% γηα 
ηηο ειαηνπνηήζηµεο πνηθηιίεο θαη 20% γηα ηηο βξψζηµεο πνηθηιίεο) ή ε θαξπνθνξία θαηαζηξαθεί 
απφ θάπνην αζηάζµεην παξάγνληα.   

2) εθφζνλ ιεθζεί απφθαζε ∆εµνηηθνχΠπµβνπιίνπ µε ηελ νπνία δελ γίλεηαη απνδνρή ηνπ ππφ 
εθαξµνγήπξνγξάµµαηνο ∆αθνθηνλίαο.  

3) ζηελ πεξίπησζε πνπ θαηαθπξσζεί ην έξγν, θαη ζηελ πνξεία εθαξµνγήο ηνπ Ξξνγξάµµαηνο 
πξνθχςνπλ ηα παξαπάλσ πξνβιήµαηα (1 & 2), ε ππεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσµα λα µελ 
πξαγµαηνπνηήζεηπαγηδνζεζία ζε θάπνηεο πεξηνρέο. Πηελ πεξίπησζε πνπ µηα Ρνπηθή Θνηλφηεηα 
εμαηξεζεί απφ ηελ ειαηνθνµηθήνµάδα πξηλ ή µεηά ηελ θαηαθχξσζε, νη ππφινηπεο Ρνπηθέο 
Θνηλφηεηεο ηεο νµάδαο µε ηα αληίζηνηρα ειαηφδεληξά ηνπο µπνξνχλ λα ζπµµεηέρνπλ ζην 
Ξξφγξαµµα θαλνληθά.   

Ζ ππεξεζία έρεη ην δηθαίσµα αχμεζεο ή µείσζεο ηνπ αξηζµνχ ησλ αλαξηεζέλησλ παγίδσλ αλά 
Ρνπηθή ή ∆εµνηηθή Θνηλφηεηα, φηαλ νη αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ πνξεία ηεο ειαηνθνµηθήο 
πεξηφδνπ ην απαηηνχλ, ρσξίο ππέξβαζε ηνπ πξνυπνινγηζµνχ ηνπ έξγνπ. Ν αλάδνρνο έρεη ηελ 
ππνρξέσζε ζπµµφξθσζεο πξνο ηηο αιιαγέο απηέο, ηεξψληαο φιεο ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηεο 
δηαθήξπμεο.  
 

 

ΑΟΘΟΝ 5  
                                                 Θαιή εθηέιεζε παγηδοζεζίαρ  

Νη εξγαζίεο ηεο παγηδνζεζίαο ειέγρνληαη απφ ηνλ ∆/ληε δαθνθηνλίαο, ηνπο Δπφπηεο θαη ηνπο 
Ρνµεάξρεο ∆αθνθηνλίαο.  

Ζ δηαπίζησζε ηεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο παγηδνζεζίαο γίλεηαη µε Ξξαθηηθφ – Ππγθεληξσηηθφ 
∆ειηίν ∆ηαρείξηζεο ∆αθνπαγίδσλ& ∆εηγµαηνιεςηψλ Διαηνθάξπνπ, πνπ ζπληάζζεηαη θαη ππνγξάθεηαη 
απφ ηνλ αλάδνρν, ηνλ επφπηε θαη ηνλ ∆ηεπζπληή ∆αθνθηνλίαο. Ρν Ξξαθηηθφ απηφ ζπληάζζεηαη θάζε 
µήλα, µε βάζε ηα Ζµεξήζηα ∆ειηία Δξγαζίαο Ξαγηδνζέηε.  

Ρα Ζµεξήζηα ∆ειηία Δξγαζίαο Ξαγηδνζέηε, ζηα νπνία ζα πεξηγξάθεηαη ε πξαγµαηνπνηεζείζα 
µεηαρείξηζε, ζα ζπλππνγξάθνληαη απφ ηνλ εξγνιάβν παγηδνζεζίαο ή ηνλ ηερληθφ ππεχζπλν θαη ηνλ 
Ρνµεάξρε δαθνθηνλίαο, µεηά απφ έιεγρν θαη δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ, θαη ζα ππνβάιινληαη ζηελ 
ππεξεζία ην αξγφηεξν εληφο ηνπ πξψηνπ 5λζεµέξνπ ηνπ επφµελνπ µήλα.  

Ν εξγνιάβνο παγηδνζεζίαο επζχλεηαη γηα θάζε µνξθήοαηχρεµα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ. Ζ 
αµνηβή ησλ παγηδνζεηψλ εμαξηάηαη απφ ηε ζπµθσλία ηνπο µε ηνλ εξγνιάβν παγηδνζεζίαο, ν νπνίνο 





ππνρξενχηαη λα ηεξεί θαη λα εθαξµφδεη απαξέγθιηηα ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνµνζεζίαο, 
ζε φηη αθνξά ηελ αµνηβή, ηελ αζθάιηζή ηνπο θηι.  

 

ΑΟΘΟΝ 6 
Θςπώζεηρ - Οήηπερ  

Πε πεξίπησζε αδηθαηνιφγεηεο θαζπζηέξεζεο ηεο ζήµαλζεο ή ηεο αλάξηεζεο ή ηεο αιιαγήο ή 
ηεο απαλάξηεζεο ή ηνπ θαζαξηζµνχ ή ηεο παξάδνζεο ησλ δαθνπαγίδσλ ή ησλ 
δεηγµαηνιεςηψλειαηνθάξπνπ, πέξαλ ησλ αλά πεξίπησζε θαζνξηζζέλησλ απφ ηε ∆/λζε Αγξνηηθήο 
Νηθνλνµίαο& Θηεληαηξηθήο εµεξνµεληψλ, επηβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν πξφζηηµν γηα θάζε µέξα 
αδηθαηνιφγεηεο θαζπζηέξεζεο.  
Ππγθεθξηµέλα:  
 Γηα θαζπζηέξεζε µίαο (1) εµέξαο ζηνλ αλάδνρν θαηαινγίδεηαη πξφζηηµν ίζν µε 2,5% ρσξίο ΦΞΑ 

επί ηεο ζπµβαηηθήο αμίαο (ρσξίο ην Φ.Ξ.Α.) ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζµα.  

 Γηα ηελ θαζπζηέξεζε δχν (2) εµεξψλ ζηνλ αλάδνρν θαηαινγίδεηαη πξφζηηµν ίζν µε 5% ρσξίο 
ΦΞΑ επί ηεο ζπµβαηηθήο αμίαο (ρσξίο ην Φ.Ξ.Α.) ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζµα.   
Πηελ πεξίπησζε πνπ παγηδνζέηεο δελ εθηειεί ηηο εξγαζίεο παγηδνζεζίαοζχµθσλα µε ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο (Ξαξάξηεµα Β), νη επφπηεο θαη ν ∆/ληήο ∆αθνθηνλίαο έρνπλ ην 
δηθαίσµα λα µελ ππνγξάςνπλ πξαθηηθφ θαιήο εθηέιεζεο γηα ηηο εµεξνµελίεο πνπ εθηειέζηεθαλ νη 
αληίζηνηρεο εξγαζίεο, θαη ηα πνζά πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ πξνο εθηέιεζε µεηαρείξηζε λα αθαηξεζνχλ 
απφ ηελ αµνηβή ηνπ αλαδφρνπ.  

Ρν πνζφ ησλ θπξψζεσλ αθαηξείηαη απφ ηελ αµνηβή ηνπ αλαδφρνπ. Ζ επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ 
δελ ζηεξεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ην δηθαίσµα λα θεξχμεη ηνλ αλάδνρν έθπησην.  

Ν αλάδνρνο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο αλ ε θαζπζηέξεζε νθείιεηαη ζηελ ππεξεζία ή ζε ιφγνπο 
αλσηέξαο βίαο. Ζ επίθιεζε ιφγσλ αλψηεξεο βίαο ζα πξέπεη λα γίλεηαη απζεµεξφλ (εληφο 24 σξψλ) 
θαη εληφο ηξηψλ (3) εµεξψλ ππνρξενχηαη ζηελ πξνζθφµηζε ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ. ∆ηαθνξεηηθά 
ράλεη ην δηθαίσµα λα επηθαιεζζεί εθ ησλ πζηέξσλ ηνπο ιφγνπο αλσηέξαο βίαο.   

Ν αλάδνρνο, µε ηελ επηθχιαμε ηεο ζπλδξνµήο ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ 
ηε ζχµβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσµα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, µε απφθαζε ηνπ 
αξµνδίνπαπνθαηλφµελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσµνδφηεζε ηνπ αξµνδίνπ νξγάλνπ, γηα ηνπο 
ιφγνπο θαη ζχµθσλα µε ηα νξηδφµελα ζην άξζξν 203 ηνπ λ.4412/2016.  
 

ΑΟΘΟΝ 7 

Ρπόπορ πιεπυµήρ 
 

Ζ πιεξσµή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη ηµεµαηηθά, αθνχ ζπληαρζεί ην ζρεηηθφ πξαθηηθφ θαιήο 

εθηέιεζεο ησλ αληίζηνηρσλ εξγαζηψλ παγηδνζεζίαο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε 

θαη αµέζσο µεηά ηελ εθηαµίεπζε ησλ πηζηψζεσλ, πνπ έρνπλ θαηαλεµεζεί µε απφθαζε ηνπ 

πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ.  
Ν Αλάδνρνο θαηαζέηεη ζηελ ∆/λζε Αγξνηηθήο νηθνλνµίαο θαη Θηελ/θήο ηεο Ξεξηθεξεηαθήο 

Δλφηεηαο Εαθχλζνπ, ζρεηηθφ ηηµνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ ζχµθσλα µε ηε ζρεηηθή λνµνζεζία, 
θαζψο θαη θάζε άιιν δηθαηνινγεηηθφ, πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ 
έιεγρν θαη ηελ πιεξσµή. 
 

Ρνλ αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππεξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε ζχµθσλα µε 

ηελ θείµελελνµνζεζία, µε ζπµπεξηιαµβαλνµέλνπ ηνπ ΦΞΑ, γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ζηνλ 

ηφπν θαη µε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχµβαζεο. 
 

Θξάηεζε χςνπο 0,06 % ππέξ ηεο ΔΑΑ∆ΖΠ, ζχµθσλα µε ην άξζξν 375 παξ. 7 ηνπ Λ. 

4412/2016, επί ηεο αμίαο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ. Δπί ηεο ελ ιφγσ θξάηεζεο επηβάιιεηαη 

ραξηφζεµν 3%. πέξ ΝΓΑ θξάηεζε πνζνζηνχ 20% επί ηνπ ραξηνζήµνπ. Ξαξαθξάηεζε θφξνπ 8% 

επί ηεο θαζαξήο αμίαο ηνπ ηηµνινγίνπ ησλ ππεξεζηψλ (άξζξν 64 Λ. 4172/2013). 
 

Γηα ηελ παξαθξάηεζε θφξνπ ζα ρνξεγεζεί ζηνλ εξγνιάβν ζρεηηθή βεβαίσζε. 
 

Απαγνξεχεηαη µε πνηλή έθπησζεο ε εθρψξεζε απφ ηνλ αλάδνρν µέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ηνπ 
θαηαθπξσζέληνο έξγνπ.  

 
 





ΑΟΘΟΝ 8 
Δπίιςζε ∆ηαθοπών  

Ζ ζχµβαζε δηέπεηαη απφ ην ειιεληθφ θαη ην θνηλνηηθφ δίθαην ησλ δεµνζίσλ ζπµβάζεσλ. Πε 
πεξίπησζε δηαθνξψλ πνπ ελδερνµέλσο πξνθχςνπλ ζρεηηθά µε ηελ εθαξµνγή ηεο ζχµβαζεο ε 
αλαζέηνπζα αξρή θαη ν Αλάδνρνο θαηαβάινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή επίιπζε. Θάζε δηαθνξά 
πνπ είλαη αδχλαην λα επηιπζεί ζχµθσλα µε ηα παξαπάλσ ππάγεηαη ζηελ απνθιεηζηηθή αξµνδηφηεηα 
ησλ ∆ηθαζηεξίσλ Εαθχλζνπ. 
 

 

ΑΟΘΟΝ 9 
Δγγςεηηθή Δπηζηοιή  

Ν αλάδνρνο θαηαζέηεη ηελ µε αξηζµφ ……………………… εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο Ρξάπεδαο, ίζε 
πξνο ην 5% ηεο ζπµβαηηθήο αμίαο, ρσξίο ην Φ.Ξ.Α. ηνπ έξγνπ πνπ ζα αλαιάβεη, ήηνη ……επξψ, γηα 
ηελ θαιή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 
 

 

ΑΟΘΟΝ 10 
Ρποποποίεζε  

Ζ ζχµβαζε µπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο, εθφζνλ ζπµθσλήζνπλ ζε απηφ θαη 
ηα δχν ζπµβαιιφµελα µέξε, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχµθσλα µε ηνπο 
εηδηθφηεξνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Λ. 4412/2016. 
 

 

ΑΟΘΟΝ 11 
Ιοηπά ζέµαηα  

Γηα ζέµαηα πνπ δελ πξνβιέπνληαη απφ ηελ αξ. πξση. …………/…………….. δηαθήξπμε 
παξαπέµπνπµε ζηηο δηαηάμεηο ησλ λφµσλ, εγθπθιίσλ θ.ι.π. πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αξρή ηεο 
παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

 
Ρα αλσηέξσ ζπµθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ νη ζπµβαιιφµελνη, ζπληάρζεθε ε παξνχζα ζε ηξία 
αληίηππα θαη αθνχ ππνγξάθηεθαλ, έιαβε ν θαζέλαο απφ έλα αληίηππν. 
 

 

     

ΝΗ ΠΚΒΑΙΙΝΚΔΛΝΗ 
 

Ζ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΟΣΖΠ Ν ΑΛΑ∆ΝΣΝΠ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ∆ 
 

ΡΞΝΞΝΗΖΚΔΛΝ ΔΛΡΞΝ ΞΔΘΛΖΠ ∆ΖΙΩΠΖΠ 
(TE∆) [άπζπος 79 παπ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

γηα δηαδηθαζίερ ζύνατερ δεµόζηαρζύµβαζερ θάηυ ηυν οπίυν ηυν οδεγηών 

Κέπορ Η: Ξιεποθοπίερ ζσεηηθά µε ηεν αναζέηοςζα απσή/αναζέηονηα θοπέα
i
 θαη ηε 

δηαδηθαζία ανάζεζερ  
Ξαποσή πιεποθοπηών δεµοζίεςζερ ζε εζνηθό επίπεδο, µε ηηρ οποίερ είναη δςναηή ε 
αδηαµθηζβήηεηε ηαςηοποίεζε ηερ δηαδηθαζίαρ ζύνατερ δεµόζηαρζύµβαζερ: 
 

Α: Ννοµαζία, δηεύζςνζε θαη ζηοησεία επηθοηνυνίαρ ηερ αναζέηοςζαρ απσήρ (αα)/ 
αναζέηονηα θοπέα (αθ)  
- Νλνµαζία: [ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΗΝΛΗΥΛ ΛΖΠΥΛ-ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΕΑΘΛΘΝ]  
- Θσδηθφο Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΘΖΚ∆ΖΠ : [5008 ]   
- Ραρπδξνµηθή δηεχζπλζε / Ξφιε / Ραρ. Θσδηθφο: [ΓΗΝΗΘΖΡΖΟΗΝ – ΕΑΘΛΘΝΠ - Ρ.Θ 
29100]   
- Αξµφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: [Βεξηδάγηαο Γεκήηξηνο ]   
- Ρειέθσλν: [2695360343]  
- Ζι. ηαρπδξνµείν: [vertzagias@pin.gov.gr]  
- ∆ηεχζπλζε ζην ∆ηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) : [www.pin.gov.gr]  

 
Β: Ξιεποθοπίερ ζσεηηθά µε ηε δηαδηθαζία ζύνατερ ζύµβαζερ  
- Ρίηινο ή ζχληνµε πεξηγξαθή ηεο δεµφζηαοζχµβαζεο (ζπµπεξηιαµβαλνµέλνπ ηνπ 
ζρεηηθνχ CPV): [ΞΑΟΝΣΖ ΞΖΟΔΠΗΩΛ ΓΗΑ ΡΝΛ ΔΙΔΓΣΝ ΡΩΛ ∆ΑΘΝΞΙΖΘΠΚΩΛ ΚΔ ΡΖ 
ΚΔΘΝ∆Ν ΡΖΠ ΞΑΓΗ∆ΝΘΔΠΗΑΠ ΚΔ ΞΑΓΗ∆ΔΠ ΡΞΝ McPhail ΠΡΝΠ ΔΙΑΗΩΛΔΠ ΠΡΑ 
ΞΙΑΗΠΗΑ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΠΙΙΝΓΗΘΖΠ ΘΑΡΑΞΝΙΔΚΖΠΖΠ ΡΝ ∆ΑΘΝ ΡΖΠ ΔΙΗΑΠ 
ΓΗΑ ΡΑ ΔΡΖ 2021-2022-2023 ΠΡΖΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΕΑΘΛΘΝ CPV : 
77610000-9]  
- Θσδηθφο ζην ΘΖΚ∆ΖΠ: […………………………………………]   
- Ζ ζχµβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνµήζεηεο, ή ππεξεζίεο : [ΞΖΟΔΠΗΔΠ]  
- Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηµήµαηα : []   
- Αξηζµφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή 
(εάλππάξρεη): [∆ΗΑΘΖΟΜΖ ] 

 

ΝΙΔΠ ΝΗ ΞΝΙΝΗΞΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΔ ΘΑΘΔ ΔΛΝΡΖΡΑ ΡΝ ΡΔ∆ ΘΑ ΞΟΔΞΔΗ ΛΑ 
ΠΚΞΙΖΟΩΘΝΛ ΑΞΝ ΡΝΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΦΝΟΔΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Κέπορ II: Ξιεποθοπίερ ζσεηηθά µε ηον οηθονοµηθό θοπέα 
Α: Ξιεποθοπίερ ζσεηηθά µε ηον οηθονοµηθό θοπέα 

 

  
 

 Πηοησεία αναγνώπηζερ:   Απάνηεζε: 
 

      

 Ξιήξεο Δπσλπµία:    [ ] 
 

 Αξηζµφο θνξνινγηθνχ µεηξψνπ (ΑΦΚ): [ ] 
 

 Δάλ  δελ  ππάξρεη  ΑΦΚ  ζηε  ρψξα   
 

 εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνµηθνχ θνξέα,   
 

 αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζµφ   
 

 ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη  θαη   
 

 ππάξρεη       
 

 Ραρπδξνµηθή δηεχζπλζε:   [……] 
 

 Αξµφδηνο ή αξµφδηνη
ii
 :   [……] 

 

 Ρειέθσλν:     [……] 
 

 Ζι. ηαρπδξνµείν:    [……] 
 

 ∆ηεχζπλζε  ζην ∆ηαδίθηπν  (δηεχζπλζε [……] 
 

 δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη):    
 

     
 

 Γενηθέρ πιεποθοπίερ:   Απάνηεζε: 
  

Ν νηθνλνµηθφο θνξέαο είλαη πνιχ µηθξή, 

µηθξή ή µεζαίαεπηρείξεζε
iii
; 

 
 

 

Ρπόπορ ζςµµεηοσήρ: 
Απάνηεζε: 

 

 
  

Ν νηθνλνµηθφο θνξέαο ζπµµεηέρεη ζηε [] Λαη [] Όρη 
δηαδηθαζία ζχλαςεο δεµφζηαοζχµβαζεο 

απφ θνηλνχ µε άιινπο
iv
;  

Δάν ναη, µεξηµλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνχ εληχπνπ ΡΔ∆ απφ ηνπο 
άιινποεµπιεθφµελνπονηθνλνµηθνχο θνξείο.  
Δάν ναη:  

α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνµηθνχ α) [……] 
θνξέα  ζηελ  έλσζε  ή  θνηλνπξαμία  

(επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηµέλα  

θαζήθνληα …):  

β) Ξξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνµηθνχο β) [……] 
θνξείο πνπ ζπµµεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε  

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεµφζηαοζχµβαζεο:  

γ)  Θαηά  πεξίπησζε,  επσλπµία  ηεο γ) [……] 
ζπµµεηέρνπζαο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο.  

Ρµήµαηα Απάνηεζε: 

Θαηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηµήµαηνο ή [ ……………. ] 
ησλ ηµεµάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνµηθφο  

θνξέαο επηζπµεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 





Β: Ξιεποθοπίερ ζσεηηθά µε ηοςρ νόµηµοςρ εθπποζώποςρ ηος οηθονοµηθού θοπέα 
Θαηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην φλνµα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πξνζψπνπ ή ησλ πξνζψπσλ πνπ είλαη 
αξµφδηα/εμνπζηνδνηεµέλα λα εθπξνζσπνχλ ηνλ νηθνλνµηθφ θνξέα γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο 
δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεµφζηαοζχµβαζεο:  
 Δθπποζώπεζε, εάν ςπάπσεη: Απάνηεζε:  

 Νλνµαηεπψλπµν [……]  

 ζπλνδεπφµελν απφ ηελ εµεξνµελία θαη ηνλ [……]  

 ηφπν γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη:   

 Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……]  

 Ραρπδξνµηθή δηεχζπλζε: [……]  

 Ρειέθσλν: [……]  

 Ζι. ηαρπδξνµείν: [……]  

 Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνµεξή ζηνηρεία [……]  

 ζρεηηθά µε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο µνξθέο   

 ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …):   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Κέπορ III: Ιόγοη αποθιεηζµού 
Α: Ιόγοη αποθιεηζµού πος ζσεηίδονηαη µε ποηνηθέρ θαηαδίθερv

 
 

Πην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζµνχ: 

1. ζπµµεηνρή ζε εγθιεµαηηθήοπγάνυζε
vi
·  

 

2. δυποδοθία
vii,viii

· 
 

3. απάηε
ix
· 

 

4. ηποµοθπαηηθάεγθιήµαηα ή εγθιήµαηαζςνδεόµενα µε ηποµοθπαηηθέρδπαζηεπηόηεηερ
x·

 
 

5. νοµηµοποίεζε εζόδυν από παπάνοµερ δπαζηεπηόηεηερ ή σπεµαηοδόηεζε ηερ 

ηποµοθπαηίαρ
xi
·
 

 

6. παηδηθή επγαζία θαη άιιερ µοπθέρεµποπίαρανζπώπυν
xii.

 

 

Ιόγοη  πος  ζσεηίδονηαη  µε  ποηνηθέρ Απάνηεζε:  

θαηαδίθερ:    

     

πάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε [] Λαη [] Όρη  

εηρ βάπορ ηος οηθονοµηθού θοπέα ή   

οποηοςδήποηε πξνζψπνπ
xiii

ην νπνίν είλαη   
µέινο  ηνπ  δηνηθεηηθνχ,  δηεπζπληηθνχ  ή   

επνπηηθνχ  ηνπ  νξγάλνπ  ή  έρεη  εμνπζία   

εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ   

ζε απηφ γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο πνπ   

παξαηίζεληαη  αλσηέξσ  (ζεµεία  1-6),  ή   

θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί   

πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην µέγηζην ή ζηελ   

νπνία  έρεη  νξηζηεί  απεπζείαο  πεξίνδνο   

απνθιεηζµνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;   

   Δάλ ε ζρεηηθή ηεθµεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 
   αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
   έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 
   [……][……][……][……]

xiv
 

Δάν ναη, αλαθέξεηε
xv

:   
α) Ζµεξνµελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο α) Ζµεξνµελία:[ ], 
πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα ζεµεία 1 έσο 6 ζεµείν-(-α): [ ], 
αθνξά θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο ιφγνπο ηεο ιφγνο(-νη):[ ] 
θαηαδίθεο,    

β) Ξξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ ]· β) [……]  

γ)  Δάν  οπίδεηαη  απεςζείαρ  ζηεν γ) ∆ηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζµνχ [……] θαη 
θαηαδηθαζηηθή απόθαζε: ζρεηηθφ(-ά) ζεµείν(-α) [ ] 

   Δάλ ε ζρεηηθή ηεθµεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 
   αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
   έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 
   [……][……][……][……]

xvi
 

Πε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν [] Λαη [] Όρη  

νηθνλνµηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη µέηξα πνπ λα   

απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ   
χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ   απνθιεηζµνχ   

(«απηνθάζαξζε»)
xvii

;   

Δάν  ναη,  πεξηγξάςηε  ηα  µέηξα  πνπ [……]  

ιήθζεθαλ
xviii

:    





Β: Ιόγοη πος ζσεηίδονηαη µε ηεν θαηαβοιή θόπυν ή εηζθοπών θοηνυνηθήρ αζθάιηζερ 
 Ξιεπυµή θόπυν ή εηζθοπώνΑπάνηεζε:     
       

 θοηνυνηθήρ αζθάιηζερ:         

 1) Ν νηθνλνµηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη [] Λαη [] Όρη     

 φιεο ηηρ ςποσπεώζεηρ ηος όζον αθοπά       

 ηεν πιεπυµή θόπυν ή εηζθοπών       

 θοηνυνηθήρ αζθάιηζερ
xix

, ζηελ Διιάδα       
 θαη ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ       

 εγθαηεζηεµέλνο ;         

     ΦΝΟΝΗ  ΔΗΠΦΝΟΔΠ   

       ΘΝΗΛΩΛΗΘΖΠ   

 Δάλ φρη αλαθέξεηε:     ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ   

 α) Σψξα ή θξάηνο µέινο γηα ην νπνίν       

 πξφθεηηαη:    α)[……]·  α)[……]·    

 β) Ξνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ;        

 γ)Ξσο  δηαπηζηψζεθε  ε  αζέηεζε  ησλ β)[……]  β)[……]    

 ππνρξεψζεσλ;         

 1)  Κέζσ  δηθαζηηθήο  ή  δηνηθεηηθήο       

 απφθαζεο;    γ.1) [] Λαη [] Όρη γ.1) [] Λαη [] Όρη   

 - Ζ ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη -[] Λαη [] Όρη -[] Λαη [] Όρη   

 δεζµεπηηθή;          

 - Αλαθέξαηε ηελ εµεξνµελία θαηαδίθεο ή -[……]·  -[……]·    

 έθδνζεο απφθαζεο         

 - Πε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, -[……]·  -[……]·    

 εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε       

 δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζµνχ:       

 2) Κε άιια µέζα; ∆ηεπθξηλήζηε:  γ.2)[……]· γ.2)[……]·   

 δ) Ν νηθνλνµηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη δ) [] Λαη [] Όρη δ) [] Λαη [] Όρη   

 ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο Δάλ λαη, λαΔάλ λαη, λα  
 ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αλαθεξζνχλ αλαθεξζνχλ   

 αζθάιηζεο πνπ  νθείιεη ιεπηνµεξείο ιεπηνµεξείο   

 ζπµπεξηιαµβαλφµελσλ θαηά πεξίπησζε, πιεξνθνξίεο πιεξνθνξίεο   

 ησλ  δεδνπιεπµέλσλ  ηφθσλ  ή  ησλ [……]  [……]    

 πξνζηίµσλ, είηε ππαγφµελνο ζε δεζµεπηηθφ       

 δηαθαλνληζµφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ;
xx

       

 Δάλ ε ζρεηηθή ηεθµεξίσζε φζνλ αθνξά ηελ (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
 θαηαβνιή  ησλ  θφξσλ  ή  εηζθνξψλ έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

 θνηλσληθήο αζθάιηζεο δηαηίζεηαη εγγξάθσλ): 
xxi

     
 ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:   [……][……][……]     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





Γ: Ιόγοη πος ζσεηίδονηαη µε αθεπεγγςόηεηα, ζύγθποςζε ζςµθεπόνηυν ή επαγγειµαηηθό 
παπάπηυµα 

 
Ξιεποθοπίερ ζσεηηθά µε πηζανή Απάνηεζε: 
αθεπεγγςόηεηα, ζύγθποςζε ζςµθεπόνηυν ή 
επαγγειµαηηθόπαπάπηυµα 

 
Βξίζθεηαη ν νηθνλνµηθφο θνξέαο ζε [] Λαη [] Όρη 

νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο
xxii

  
:       

α) πηψρεπζε, ή      

β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή    

γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή     

δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή  

απφ ην δηθαζηήξην, ή     

ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ  

ζπµβηβαζµνχ, ή      

ζη) αλαζηνιή επηρεηξεµαηηθψλ  
δξαζηεξηνηήησλ, ή     

δ)  ζε  νπνηαδήπνηε  αλάινγε  θαηάζηαζε  

πξνθχπηνπζα απφ παξφµνηα δηαδηθαζία  

πξνβιεπφµελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφµνπ   

Δάλ λαη:       

- Ξαξαζέζηε ιεπηνµεξή ζηνηρεία:   -[.......................] 
- ∆ηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο -[.......................] 
σζηφζν ν νηθνλνµηθφο θνξέαο, ζα δχλαηαη λα  

εθηειέζεη ηε ζχµβαζε, ιαµβαλφµελεο ππφςε  

ηεο εθαξµνζηέαο εζληθήο λνµνζεζίαο θαη ησλ  

µέηξσλ  ζρεηηθά  µε  ηε  ζπλέρηζε  ηεο  

επηρεηξεµαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο ηηο  

πεξηζηάζεηο
xxiii

      
Δάλ  ε  ζρεηηθή  ηεθµεξίσζε  δηαηίζεηαη (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:   επαθξηβή  ζηνηρεία  αλαθνξάο  ησλ  εγγξάθσλ): 

      [……][……][……] 
Κπνξεί ν νηθνλνµηθφο θνξέαο λα επηβεβαηψζεη  

φηη:       

α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ  

δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ [] Λαη [] Όρη 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο  

απνπζίαο  ησλ  ιφγσλ  απνθιεηζµνχ  ή  ηελ  

πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο,   

β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο,  

γ)  ήηαλ  ζε  ζέζε  λα  ππνβάιιεη  ρσξίο  

θαζπζηέξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ  
απαηηνχληαη  απφ ηελ αλαζέηνπζα  
αξρή/αλαζέηνληα θνξέα    

δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη µε  

αζέµηην  ηξφπν  ηε  δηαδηθαζία  ιήςεο  

απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ  

αλαζέηνληα  θνξέα, λα απνθηήζεη  
εµπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα  

ηνπ απνθέξνπλ  αζέµηηνπιενλέθηεµα ζηε  

δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα παξάζρεη εμ αµειείαο  

παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα  

επεξεάζνπλ  νπζησδψο  ηηο  απνθάζεηο  πνπ  

αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζµφ, ηελ επηινγή ή ηελ  

αλάζεζε;       





 
Κέπορ IV: Θπηηήπηα επηιογήρ 
Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελφηεηα   ή ελφηεηεο Α έσο ∆ ηνπ παξφληνο µέξνπο), ν 
νηθνλνµηθφο θνξέαο δειψλεη φηη: 
 

α: Γενηθή ένδεηξε γηα όια ηα θπηηήπηα επηιογήρ  
Ν οηθονοµηθόρ θοπέαρ ππέπεη να ζςµπιεπώζεη αςηό ηο πεδίο µόνο ζηεν πεπίπηυζε πος ε 
αναζέηοςζα απσή ή ο αναζέηυν θοπέαρ έσεη δειώζεη ζηε ζσεηηθή δηαθήπςξε ή ζηεν 
ππόζθιεζε ή ζηα έγγπαθα ηερ ζύµβαζερ πος αναθέπονηαη ζηεν δηαθήπςξε, όηη ο 
οηθονοµηθόρ θοπέαρ µποπεί να ζςµπιεπώζεη µόνο ηεν Δνόηεηα a ηος Κέποςρ ΗV συπίρ να 
ςποσπεούηαη να ζςµπιεπώζεη οποηαδήποηε άιιε ενόηεηα ηος Κέποςρ ΗV:  

Δθπιήπυζε όιυν ηυν απαηηούµενυν Απάνηεζε 
θπηηεπίυν επηιογήρ  
Ξιεξνί φια ηα απαηηνχµελα θξηηήξηα [] Λαη [] Όρη 
επηινγήο; 

 
 
 
 
Κέπορ VI: Ρειηθέρ δειώζεηρ  
Ν θάησζη ππνγεγξαµµέλνο, δειψλσ επηζήµσο φηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζχµθσλα µε ηα 
µέξε Η – IV αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη φηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηψλ ζε πεξίπησζε 
ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ.   
Ν θάησζη ππνγεγξαµµέλνο, δειψλσ επηζήµσο φηη είµαη ζε ζέζε, θαηφπηλ αηηήµαηνο θαη ρσξίο   
θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνµίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο µνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ πνπ 

αλαθέξνληαη
xxiv

, εθηφο εάλ :  
α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά  
απεπζείαο µε πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνµέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο µέινο απηή δηαηίζεηαη 
δσξεάλ

xxv.
 

β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα
.
 

Ν θάησζη ππνγεγξαµµέλνο δίδσ επηζήµσο ηε ζπγθαηάζεζή µνπ ζη... [πξνζδηνξηζµφο ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, φπσο θαζνξίδεηαη ζην µέξνο Η, ελφηεηα Α], 
πξνθεηµέλνπ λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηψλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη 
ζη........ [λα πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν µέξνο/ελφηεηα/ζεµείν] ηνπ παξφληνο Ρππνπνηεµέλνπ 
Δληχπνπ πεχζπλεο ∆ήισζεο γηα ηνπο ζθνπνχο η....... [πξνζδηνξηζµφο ηεο δηαδηθαζίαο 
πξνµήζεηαο:(ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνµπή ζηε δεµνζίεπζε ζηνλ εζληθφ ηχπν, έληππν θαη 
ειεθηξνληθφ, αξηζµφο αλαθνξάο)]. 
 

 

Ζµεποµενία, ηόπορ θαη, όπος δεηείηαη ή είναη απαπαίηεηο, ςπογπαθή(-έρ): [……]  
i
 Πε πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή /αλαζέησλ θνξέαο είλαη πεξηζζφηεξεο (νη) ηεο (ηνπ) µίαο 
(ελφο) ζα αλαθέξεηαη ην ζχλνιν απηψλ 
ii Δπαλαιάβεηε ηα ζηνηρεία ησλ αξµνδίσλ, φλνµα θαη επψλπµν, φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

  

iii Βιέπε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 6εο Καΐνπ 2003, ζρεηηθά µε ηνλ νξηζµφ ησλ πνιχ µηθξψλ, ησλ 
µηθξψλ θαη ησλ µεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΔΔ L 124 ηεο 20.5.2003, ζ. 36). Νη πιεξνθνξίεο απηέο 

  

απαηηνχληαη µφλν γηα ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο. 
  

Ξοιύ µηθπή επησείπεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζσοιεί ιηγόηεποςρ από 10 
επγαδοµένοςρθαηηεο νπνίαο ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ 
ηζνινγηζµνχδεν ςπεπβαίνεη ηα2 εθαηοµµύπηα εςπώ.

  

Κηθπή επησείπεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζσοιεί ιηγόηεποςρ από 50 επγαδοµένοςρθαη 
ηεονπνίαο ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζµνχδεν ςπεπβαίνεη ηα 
10εθαηοµµύπηα εςπώ.

  

Κεζαίερ επησεηπήζεηρ: επησεηπήζεηρ πος δεν είναη ούηε ποιύ µηθπέρ ούηε µηθπέρ θαη νηνπνίεο 
απαζσοιούν ιηγόηεποςρ από 250 επγαδοµένοςρ θαη ησλ νπνίσλ ν εηήζηορ θύθιορεπγαζηών 
δεν ςπεπβαίνεη ηα 50 εθαηοµµύπηα εςπώ θαη/ήην ζύνοιο ηος εηήζηος ηζοιογηζµού δεν 
ςπεπβαίνεη ηα 43 εθαηοµµύπηα εςπώ.

  





iv Δηδηθφηεξα σο µέινο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ή άιινπ παξφµνηνπ θαζεζηψηνο. 
 

 
v
Πχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 3 α, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεοζχµβαζεο 

είλαη δπλαηή ε θαη' εμαίξεζε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζµφ γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο 
δεµφζηνπζπµθέξνληνο, φπσο δεµφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.  
vi Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/∆Δ ηνπ Ππµβνπιίνπ, ηεο 24εο 
Νθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέµεζε ηνπ νξγαλσµέλνπεγθιήµαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008, ζ. 
42). 

  

vii Πχµθσλα µε άξζξν 73 παξ. 1 (β). Πηνλ Θαλνληζµφ ΔΔΔΠ (Θαλνληζµφο ΔΔ 2016/7) αλαθέξεηαη σο 
“δηαθζνξά”. 

  

viii Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο Πχµβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέµεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ νπνία 
ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ µειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ 
C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 
2003/568/∆Δ ηνπ Ππµβνπιίνπ, ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003 γηα ηελ θαηαπνιέµεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ 

  

ηδησηηθφ ηνµέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54). Ξεξηιαµβάλεη επίζεο ηε δηαθζνξά φπσο νξίδεηαη ζην 
  

ν. 3560/2007 (ΦΔΘ 103/Α), «Θχξσζε θαη εθαξµνγή ηεο Πχµβαζεο πνηληθνχ δηθαίνπ γηα 
ηεδηαθζνξά θαη ηνπ Ξξφζζεηνπ ζ΄ απηήλ Ξξσηνθφιινπ» (αθνξά ζε πξνζζήθε θαζφζνλ ζην λ. 
Άξζξν 73 παξ. 1 β αλαθέξεηαη ε θείµελελνµνζεζία).

  

ix Θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχµβαζεο ζρεηηθά µε ηε πξνζηαζία ησλ 
νηθνλνµηθψλζπµθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48) φπσο 
θπξψζεθε µε ην λ. 2803/2000 (ΦΔΘ 48/Α) "Θχξσζε ηεο Πχµβαζεο ζρεηηθά µε ηελ πξνζηαζία ησλ 
νηθνλνµηθψλ

 
 
ζπµθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ θαη ησλ ζπλαθψλ µε απηήλ Ξξσηνθφιισλ.  
x
 Όπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην ηνπ Ππµβνπιίνπ, ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002 

γηα ηελ θαηαπνιέµεζε ηεο ηξνµνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3). Απηφο ν ιφγνο 
απνθιεηζµνχπεξηιαµβάλεη επίζεο ηελ εζηθή απηνπξγία ή ηελ απφπεηξα εγθιήµαηνο, φπσο 
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο-πιαίζην.  
xi Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
Ππµβνπιίνπ, ηεο 26εο Νθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά µε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηµνπνίεζεο ηνπ 
ρξεµαηνπηζησηηθνχζπζηήµαηνο γηα ηε λνµηµνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνµεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε 
ρξεµαηνδφηεζε ηεο ηξνµνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ.15) πνπ ελζσµαηψζεθε µε ην λ. 
3691/2008 (ΦΔΘ 166/Α) “Ξξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνµηµνπνίεζεο εζφδσλ απφ 
εγθιεµαηηθέοδξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεµαηνδφηεζεο ηεο ηξνµνθξαηίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”.

  

xii Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
Ππµβνπιίνπ, ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέµεζε ηεο εµπνξίαο αλζξψπσλ 
θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπµάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 
2002/629/∆Δ ηνπ Ππµβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1) ε νπνία ελζσµαηψζεθε ζηελ εζληθή 
λνµνζεζία µε ην λ. 4198/2013 (ΦΔΘ 215/Α)"Ξξφιεςε θαη θαηαπνιέµεζε ηεο εµπνξίαο αλζξψπσλ 
θαηπξνζηαζία ησλ ζπµάησλ απηήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.".  
xiii

 Ζ ελ ιφγσ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζµέλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ)  
θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ν.Δ θαη Δ.Δ), ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχµσλ εηαηξεηψλ 
(Α.Δ), ηνλ ∆ηεπζχλνληαΠχµβνπιν θαζψο θαη φια ηα µέιε ηνπ ∆ηνηθεηηθνχΠπµβνπιίνπ ( βι. ηειεπηαίν 
εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ) 
xiv Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

  

xv Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
  

xvi Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
  

xvii Νηθνλνµηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί µε ηειεζίδηθε απφθαζε απφ ηε ζπµµεηνρή ζε δηαδηθαζία 
ζχλαςεο ζχµβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δε µπνξεί λα θάλεη ρξήζε απηήο ηεο δπλαηφηεηαο 
θαηά ηελ πεξίνδν απνθιεηζµνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε (άξζξν 73 παξ. 7 ηειεπηαίν 
εδάθην) 

  

xviii Ιαµβαλνµέλνπ ππφςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεµάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί (µεµνλσµέλα, θαη᾽ 

εμαθνινχζεζε, ζπζηεµαηηθά ...), ε επεμήγεζε πξέπεη λα θαηαδεηθλχεη ηελ επάξθεηα ησλ µέηξσλ πνπ ιήθζεθαλ. 
 

 

xix Πηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνµηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ 
ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν 
ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε (άξζξν 73 παξ. 2 δεχηεξν εδάθην). 

 





 

xx Πεµεηψλεηαη φηη, ζχµθσλα µε ην άξζξν 73 παξ. 3 πεξ. α θαη β, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα 
έγγξαθαηεο ζχµβαζεο είλαη δπλαηή ε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζµφ ιφγσ αζέηεζεο 
ππνρξεψζεσλ θαηαβνιήο θφξσλ ή αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη‟ εμαίξεζε, γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο 
δεµφζηνπζπµθέξνληνο, φπσο δεµφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ή/θαη φηαλ ν 
απνθιεηζµφο ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ µφλν µηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί, ή φηαλ ν νηθνλνµηθφο θνξέαο ελεµεξψζεθε ζρεηηθά µε 
ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή 
θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη 
µέηξα, ζχµθσλα µε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73, πξηλ απφ ηελ εθπλνή 
ηεο πξνζεζµίαο αίηεζεο ζπµµεηνρήο ή ζε αλνηθηέο δηαδηθαζίεο ηεο πξνζεζµίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο 

  

xxi Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
  

xxii . Ζ απφδνζε φξσλ είλαη ζχµθσλε µε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ 
 

 
Θαλνληζµφ ΔΔΔΠ (Θαλνληζµφο ΔΔ 2016/7) 
xxiii Άξζξν 73 παξ. 5. 

  

xxiv Ξξβι θαη άξζξν 1 λ. 4250/2014 
  

xxv πφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνµηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο 
(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέα έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ) 
πνππαξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ην πξάμεη. Όπνπ 
απαηηείηαη, ηα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηε ζρεηηθή ζπγθαηάζεζε γηα ηελ ελ ιφγσ 
πξφζβαζε. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Δ – ποδείγµαηα Δγγςεηηθών Δπηζηοιών 
 

ΞΝ∆ΔΗΓΚΑ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ  
Νλνµαζία Ρξάπεδαο …………………………..  
Θαηάζηεµα …………………………. 
(∆/λζε νδφο -αξηζµφο TK fax ) Ζµεξνµελία έθδνζεο  ………………  

ΔΟΩ. …………………………………  
ΞΟΝΠ:  
ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΗΝΛΗΥΛ ΛΖΠΥΛ 
ΓΔΛΗΘΖ ∆ΗΔΘΛΠΖ ΔΠΩΡΔΟΗΘΖΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ  
∆ΗΔΘΛΠΖ ∆ΗΝΗΘΖΡΗΘΝ-ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΞΔ 
ΕΑΘΛΘΝ  
ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΩΛ  
ΓΗΝΗΘΖΡΖΟΗΝ - Ρ.Θ.: 29100 - ΕΑΘΛΘΝΠ 

 

ΔΓΓΖΡΗΘΖ  ΔΞΗΠΡΝΙΖ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΑΟ. …………  ΔΟΩ ……….. 
 
Έρνπµε ηελ ηηµή λα ζαο γλσξίζνπµε φηη εγγπφµαζηε µε ηελ παξνχζα επηζηνιή αλέθθιεηα θαη 
αλεπηθχιαθηα παξαηηνχµελνη ηνπ δηθαηψµαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο µέρξη ηνπ πνζνχ ησλ  
επξψ ………………………… ππέξ ηνπ:     

(i) [ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ]: (νλνµαηεπψλπµν, παηξψλπµν) 

........................................................   , ΑΦΚ: ……………………................ (δηεχζπλζε) 

.......................………………………………….., ή     

(ii) [ζε πεξίπησζε λνµηθνχ πξνζψπνπ]: (πιήξε επσλπµία) ....................................... , ΑΦΚ: 

.........................................  (δηεχζπλζε) .......................………………………………….. ή  

(iii) [ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο:] ησλ θπζηθψλ / λνµηθψλ πξνζψπσλ  

α)  (πιήξε  επσλπµία)  ………………..........................,  ΑΦΚ:  ...................... (δηεχζπλζε) 
.......................…………………………………..     

β) (πιήξε επσλπµία)  ............................................   , ΑΦΚ:  ...................... (δηεχζπλζε) 
.......................…………………………………..     

γ) (πιήξε επσλπµία)  ..............................................   , ΑΦΚ:  ...................... (δηεχζπλζε)  
.......................…………………………………..  
(ζπµπιεξψλεηαη µε φια ηα µέιε ηεο έλσζεο / θνηλνπξαμίαο) αηνµηθά θαη γηα θάζε µία απφ απηέο θαη 
σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ µεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο µειψλ ηεο έλσζεο 
ή θνηλνπξαμίαο, γηα ηε ζπµµεηνρή ηνπ/ηεο/ηνπο ζχµθσλα µε ηελ (αξηζµφ/εµεξνµελία) .....................  
∆ηαθήξπμε/Ξξφζθιεζε/ Ξξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ....................................................  
ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ-Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Εαθχλζνπ Αλαζέηνληνο θνξέα), γηα ηελ 
αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχµβαζεο: “(ηίηινο ζχµβαζεο)”/ γηα ηελ/ηηο νµάδα/εο  
…………………………..  
Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη µφλν ηηο απφ ηε ζπµµεηνρή ζηελ αλσηέξσ απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο 
ηνπ/ηεο (ππέξ νπ ε εγγχεζε) θαζ‟ φιν ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο.  
Ρν παξαπάλσ πνζφ ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή µεξηθά ρσξίο θαµία απφ 
µέξνπο µαο αληίξξεζε, αµθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηµν ή µε ηεο 
απαίηεζεο ζαο µέζα ζε ....................εµέξεο απφ ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.  
Ζ παξνχζα ηζρχεη µέρξη θαη ηελ …………………………………………………... 
 
 
(ΠΖΚΔΗΩΠΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΡΟΑΞΔΕΑ: Ν ρξφλνο ηζρχνο πξέπεη λα είλαη µεγαιχηεξνο ηξηάληα (30) εµέξεο 
ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, φπσο ζρεηηθά αλαθέξεηαη ζηε ∆\με). 
 
Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ 
πάγην ηέινο ραξηνζήµνπ.  
Απνδερφµαζηε λα παξαηείλνµε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο πεξεζίαο ζαο, ζην 
νπνίν επηζπλάπηεηαη ε ζπλαίλεζε ηνπ ππέξ νπ γηα ηελ παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο, ζχµθσλα µε ην 
άξζξν 5.2 ηεο ∆ηαθήξπμεο/Ξξφζθιεζεο/Ξξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, µε ηελ πξνυπφζεζε 





φηη ην ζρεηηθφ αίηεµά ζαο ζα µαο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εµεξνµελία ιήμεο ηεο.  
Βεβαηψλνπµε ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί, ζπλππνινγίδνληαο 
θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρνπµε ην δηθαίσµα λα 
εθδίδνπµε. 
 
(Δμνπζηνδνηεµέλε πνγξαθή) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 





 
ΞΝ∆ΔΗΓΚΑ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ 
 

ΝΛΝΚΑΠΗΑ ΡΟΑΞΔΕΑΠ ΘΑΗ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ........................... 
∆/ΛΠΖ: ...................., Ρ.Θ. ............  
ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΔΘ∆ΝΠΖΠ ................................................  
ΑΟΗΘΚΝΠ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΘΑΗ ΞΝΠΝ (ΠΔ ΔΟΩ) ........................ 
ΑΟΗΘΚΝΠ ∆ΗΑΘΖΟΜΖΠ: 

 
ΞΟΝΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΗΝΛΗΥΛ 
ΛΖΠΥΛ  
ΓΔΛΗΘΖ ∆/ΛΠΖ ΔΠΩΡΔΟΗΘΖΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ 
∆/ΛΠΖ ∆ΗΝΗΘΖΡΗΘΝ-ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΞΔ 
ΕΑΘΛΘΝ ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΩΛ 
ΓΗΝΗΘΖΡΖΟΗΝ, Ρ.Θ.:29100 ΕΑΘΛΘΝΠ 

 

ΔΓΓΖΡΗΘΖ  ΔΞΗΠΡΝΙΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΑΟ. …………  ΔΟΩ ……….. 
 
Έρνπµε ηελ ηηµή λα ζαο γλσξίζνπµε φηη εγγπφµαζηε µε ηελ παξνχζα επηζηνιή αλέθθιεηα θαη 
αλεπηθχιαθηα παξαηηνχµελνη ηνπ δηθαηψµαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο µέρξη ηνπ πνζνχ ησλ  
επξψ...................................................................................  ππέξ ηνπ:  

(i) [ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ]: (νλνµαηεπψλπµν , παηξψλπµν) .............................. , ΑΦΚ: 

................ (δηεχζπλζε) ................................................................   , ή  

(ii) [ζε πεξίπησζε λνµηθνχ πξνζψπνπ]: (πιήξε επσλπµία) ........................  , ΑΦΚ: ...................... 

(δηεχζπλζε) ................................................................  ή   

(iii) [ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο:] ησλ θπζηθψλ / λνµηθψλ πξνζψπσλ  α) (πιήξε 
επσλπµία) ........................ , ΑΦΚ: ...................... (δηεχζπλζε) ................... β) (πιήξε επσλπµία) 

........................, ΑΦΚ: .....................  (δηεχζπλζε) .................. (ζπµπιεξψλεηαη µε φια ηα µέιε ηεο  
έλσζεο / θνηλνπξαμίαο) αηνµηθά θαη γηα θάζε µία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν 
ππφρξεσλ µεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο µειψλ ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, γηα ηελ θαιή 
εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχµβαζεο “ (ηίηινο ζχµβαζεο)”, ζχµθσλα µε ηελ  
αξηζµφ/εµεξνµελία) ........................ ∆ηαθήξπμε ηεο  Ξεξηθέξεηαο Ηνληψλ Λήζσλ-Ξεξηθεξεηαθήο 
Δλφηεηαο Εαθχλζνπ.  
Ρν παξαπάλσ πνζφ ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή µεξηθά ρσξίο θαµία απφ 
µέξνπο µαο αληίξξεζε, αµθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηµν ή µε ηεο 
απαίηεζεο ζαο µέζα ζε 5 εµέξεο απφ ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.  
Ζ παξνχζα ηζρχεη µέρξη θαη ηελ ............... ή µέρξηο φηνπ απηή µαο επηζηξαθεί ή µέρξηο φηνπ ιάβνπµε 
έγγξαθε δήισζή ζαο φηη µπνξνχµε λα ζεσξήζνπµε ηελ Ρξάπεδα µαο απαιιαγµέλε απφ θάζε ζρεηηθή 
ππνρξέσζε εγγπνδνζίαο µαο.  
Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ 
πάγην ηέινο ραξηνζήµνπ.  
Βεβαηψλνπµε ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί, ζπλππνινγίδνληαο 
θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρνπµε ην δηθαίσµα λα 
εθδίδνπµε. 
 

 

(Δμνπζηνδνηεµέλε πνγξαθή) 
 
 
 
 
 
 
 
 




