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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 

                                                   ΑΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ε.Σ.Η.∆Η.Σ: 74879 

Ηλεκτρονικού τακτικού µειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση 

υλοποίησης του έργου «Παροχή Υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσµών στους ελαιώνες µε 

την µέθοδο της παγιδοθεσίας µε παγίδες τύπου mcphail για το Πρόγραµµα Καταπολέµησης του ∆άκου 

της ελιάς έτους 2019 στην ΠΕ Λέσβου» προϋπολογιζόµενης συνολικής δαπάνης 
155.650,00  Ευρώ µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, (πλέον ΦΠΑ 

ισχύοντος συντελεστή 13% 20.234,50 Ευρώ, και συνολικού 

προϋπολογισµού 175.884,50 Ευρώ συµπ. ΦΠΑ), µε κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 

βάσει τιµής και CPV 77100000-1 (Γεωργικές υπηρεσίες). 
Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου  Π. Ε . Λέσβου 

(στο εξής «η αναθέτουσα αρχή») 
 
 
Έχοντας υπόψη: 
Α. Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν, των : 
 

1. του Π. . 63/2005 (Α’ 98) «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 

όργανα»,   
2. Την Οδηγία 2014/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26

ης
 

Φεβρουαρίου 2014 (ΕΕ L94/ 28-03-2014) σχετικά µε τις δηµόσιες προµήθειες και την 
κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ.  

3. Το ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
4. Το ν. 3060/2002 (Α’ 242) «Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης».  
5. Το ν. 3469/2006 (Α’ 131) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφηµερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 

διατάξεις».  
6. Tο ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων”για τη διασταύρωση των 
στοιχείων του αναδόχου µε τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) 
«Ονοµαστικοποίηση µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών που µετέχουν στις διαδικασίες 
ανάληψης έργων ή προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου 
τοµέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας µε αρ. 20977/2007 (Β’ 
1673) σχετικά µε τα ‘’∆ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του ν.3310/2005, όπως 
τροποποιήθηκε µε το ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονοµίας και 
Οικονοµικών µε αριθµ.1108437/2565/∆ΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισµός χωρών στις οποίες 
λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”  

7. Το ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό 
και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις».  

8. Το ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

“Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις». 

ΑΔΑ: 9ΥΑΠ7ΛΩ-5ΑΤ





9. Το ν.  3886/2010  (Α’  173)  «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων  
συµβάσεων- Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 

21
ης

 Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25
ης

 Φεβρουαρίου 1992 
(L76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 11

ης
 ∆εκεµβρίου 2007 (335)».  

10. Το ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου 

του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)-Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες 
διατάξεις».  

11. Το ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».  
12. Την παρ. Ζ του αρθρ. 1 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16

ης
 

Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές 
συναλλαγές» του ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των Ν.4046/2012, 
4093/2012 και 4127/2013».  

13. Το ν. 4155/2013 (Α’ 120) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες 
διατάξεις».  

14. Το ν. 4250/2014 (Α’ 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις- Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα- Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 312/1992 (Α’ 

161) και λοιπές ρυθµίσεις».  
15. Το ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της 

οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».  
16. Το ν. 4412/2016 (Α’ 147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».   
17. Το Π. . 136/2011 (Α’ 267) «Καθορισµός κατώτατου ύψους των δαπανών που ελέγχονται από το 

Ελεγκτικό Συνέδριο».  
18. Την αριθ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 (Β΄1317) απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής 

Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης «Ρυθµίσεις για το Ηλεκτρονικό ∆ηµόσιο 

Έγγραφο». 
19. Την αριθ. Π1/2390/2013 (Β’ 2677) απόφαση (Υ.Α.) του Υπουργού Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 

20. Τις διατάξεις του Ν. .2413/53 όπως έχει αντικατασταθεί µε το Ν. .2939/54 περί 
«Καταπολέµησης του δάκου της ελιάς».  

21. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης».  

22. Τις διατάξεις του Π. .137/2010 (ΦΕΚ 230/Α’/27-12-2010) περί «Οργανισµός Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου» . 

23. Την µε αριθ.91846/23-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Αιγαίου (ΦΕΚ 4281/Β΄/30-12-2016), σχετικά µε έγκριση τροποποίησης Οργανισµού 

Εσωτερικής Υπηρεσίας  Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 

24. Την υπ’ αριθ. πρωτ7745/451/17-02-2017 (ΦΕΚ 639/Β΄/01-03-2017) απόφαση της 

Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες 

στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.  
25. Την υπ’ αριθµ. 6146/18-06-2015 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Βορείου Αιγαίου (ΦΕΚ 

1538/Β΄/22-07-2015) περί «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής ‘’Με εντολή 
Αντιπεριφερειάρχη’’ στον Προϊστάµενο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας».  

26. Tις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-06-2010) 
περί «Αρµοδιότητες της Οικονοµικής Επιτροπής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το 
άρθρο 5 του Ν.4071/2012.  

27. Την υπ’ αρίθµ 429/06-03-2017 Απόφαση Περιφερειάρχη Β. Αιγαίου (ΦΕΚ ΥΟ∆∆/110/09-
03-2017) περί ορισµού Προέδρου Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.  

28. Το άρθρο 278 του Ν.3852/2010, σύµφωνα µε το οποίο θεσπίστηκε υποχρεωτικός 
προληπτικός έλεγχος νοµιµότητας των δηµοσίων συµβάσεων των Ο.Τ.Α.(έργων, προµηθειών 
και υπηρεσιών), προϋπολογιζόµενης δαπάνης, χωρίς Φ.Π.Α., ποσού άνω των 200.000€.   

29. Το Π.∆. 80/2016 (Φ.Ε.Κ 145/ Α΄/5-8-2016) περί « ανάληψης υποχρεώσεων από τους 

∆ιατάκτες». 
30. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

ΑΔΑ: 9ΥΑΠ7ΛΩ-5ΑΤ





31. Η (ΑΔΑ: 7ΧΤΘ7ΛΩ-Δ94) Απόφαση της Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συµβουλίου του Βορείου 

Αιγαίου στις 07 Δεκεμβρίου 2018 (Απόσπασµα Πρακτικού Νο 16) με την οποία εγκρίνεται ο 

προϋπολογισµός της  Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου οικονοµικού έτους 2019 ». 

32. Την υπ’ αρίθµ. ΄77655/21-12-2018 (ΑΔΑ ΨΧΕ5ΟΡ1Ι-3ΟΘ) Απόφαση του Συντονιστή της 

Αποκεντρωµένης Διοίκησης Αιγαίου περί του ελέγχου της νοµιµότητας του Προϋπολογισµού και του 

Ολοκληρωµένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονοµικού έτους 2019 της Περιφέρειας Βορείου 

Αιγαίου. 

33. Την αριθµ. 2085/11-01-2019 (ΑΔΑ: ΩΣΡΜ465ΧΘ7-ΦΧΖ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 

σχετικά με την «Κατανοµή ποσού ύψους 20.954.300,00 € σε   Περιφέρειες της Χώρας από τους 

Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019 προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίας».  
34. Το υπ’ αρίθµ. 12067/161065/21-11-2018 έγγραφο του Υπουργείου Αγρ. Ανάπτυξης και Τροφίµων 

σχετικά με την «Έναρξη προγράµµατος συλλογικής Καταπολέµησης του Δάκου της Ελιάς για το έτος 

2019. 

35. Την Απόφαση 167/28-12-2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου με την 

οποία εγκρίνεται η έναρξη εφαρμογής του προγράμματος δακοκτονίας έτους 2019 στην 

Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου.  

36. Την υπ. αριθ. 1/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για την «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό 

ψεκασμό ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του Δάκου της 

ελιάς έτους 2019 στην Π.Ε. Λέσβου» (ΑΔΑ 64ΔΨ7ΛΩ-ΡΡΦ).  

37. Την υπ’ αριθµ. 589/2019 (ΑΔΑ: ΨΒΑ67ΛΩ-Φ00) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (Απ. Πρακτικού Νο 12/19-04-2019) περί έγκρισης της δαπάνης και 

διάθεσης πίστωσης ποσού 175.884,50 € για την διενέργεια Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για 

το έργο «Παροχή Υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών στους ελαιώνες με την μέθοδο της 

παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου mcphail για το Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς 

έτους 2019 στην ΠΕ Λέσβου γ) της εξουσιοδότησης της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της ΠΕ Λέσβου 

για την διενέργεια όλων των σχετικών διαγωνισμών που αφορούν στο Πρόγραμμα Δακοκτονίας Έτους 

2019 για την ΠΕ Λέσβου.  

38. Την υπ. αριθ. 25367/2113/19-04-2019, ΑΔΑ Ψ1ΔΑ7ΛΩ-21Δ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της 

Δ/νσης Οικονομικού για την δέσμευση ποσού 400.000,00 € για την υλοποίηση του Προγράμματος 

Δακοκτονίας 2019.  

39. Tην υπ. αριθ. 655/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 

με την οποία εγκρίνεται το Σχέδιο Διακήρυξης και όροι του Ηλεκτρονικού Τακτικού Μειοδοτικού 

Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου 

40. Την Απόφαση υπ. αριθ. 2879/2018, ΦΕΚ 879/Τεύχος Β’/13-03-2018 περί καθορισμού των 

ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν την δυνατότητα 

καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου. 
 
Καθώς και τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες λοιπές (πλην των ήδη αναφερόμενων) 

κανονιστικές διατάξεις και αποφάσεις, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά η 

απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας διακήρυξης και γενικότερα κάθε 

διάταξη ( Νόμου, Π.Δ. κ.λπ. ) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, καθώς 

και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 

φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 

αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
Ηλεκτρονικό τακτικό µειοδοτικό ∆ιαγωνισµό για την ανάθεση υλοποίησης του έργου: 

«Παροχή Υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσµών στους ελαιώνες µε την µέθοδο της 

παγιδοθεσίας µε παγίδες τύπου mcphail για το Πρόγραµµα Καταπολέµησης του ∆άκου της ελιάς έτους 

2019 στην ΠΕ Λέσβου» προϋπολογιζόµενης συνολικής δαπάνης 
155.650,00 Ευρώ µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, (πλέον ΦΠΑ 

ισχύοντος συντελεστή 13%  20.234,50 Ευρώ, και συνολικού 

προϋπολογισµού 175.884,50 Ευρώ συµπ. ΦΠΑ), µε κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 

βάσει τιµής και CPV 77100000-1 (Γεωργικές υπηρεσίες). 

ΑΔΑ: 9ΥΑΠ7ΛΩ-5ΑΤ





 

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε τη χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 

Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.), µέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr. Η παρούσα ∆ιακήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Βορείου 

Αιγαίου (www.pvaigaiou.gov.gr ), στο πρόγραµµα ∆ιαύγεια, στο κεντρικό ηλεκτρονικό µητρώο 

∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ : 

www.promitheus.gov.gr. 

 

 

Η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης (Προκήρυξη) δημοσιεύεται: 

 

i. Στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» (www.diavgeia.gov.gr). 

ii. Σε δύο ημερήσιες τοπικές εφημερίδες  

 

 

 

Το πλήρες σώμα της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται/αναρτάται: 

 

i. Στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο  Δημοσίων  Συμβάσεων/ΚΗΜΔΗΣ 

(www.eprocurement.gov.gr) 

ii. Στο  Εθνικό  Σύστημα  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων/ΕΣΗΔΗΣ 

(www.promitheus.gov.gr) 

iii. Στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.pvaigaiou.gov.gr). 

iv. Στο κεντρικό κατάστημα του Δήμου Λέσβου 

v. Στο Επιμελητήριο Λέσβου 

 

 

Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο. Η τελευταία προθεσµία παραλαβής προσφορών 
ανέρχεται σε είκοσι δύο (22) ηµέρες από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσας διακήρυξης 
στο ΚΗΜ∆ΗΣ (Άρθρο 121 του Ν. 4412/16). 

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, 

στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ 

120/Α/29-5-1-2013), στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές 

λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 

 

 

 

 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ 

ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

ΤΗΣ 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

www.promitheus.gov.gr 

 

21/05/2019 23/05/2019 24/05/2019 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 

2019 και ώρα 

15:00 µ.µ. 

 

Παροχή ∆ιευκρινίσεων 
Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο οκτώ (8) 

ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο 

δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του 

Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών – διευκρινήσεων υποβάλλονται από 

εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά 

διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης και απαραίτητα το 

ηλεκτρονικό αρχείο µε το κείµενο των ερωτηµάτων είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. Αιτήµατα παροχής 
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διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν 

είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο, δεν εξετάζονται. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την 
προθεσµία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να 

µπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις 
ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονοµικό φορέα 

έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερεις (4) ηµέρες πριν από την προθεσµία που ορίζεται 

για την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη µε τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή 

των αλλαγών. Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σηµασία για την 

προετοιµασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσµιών. 

 

 

 

 

Συνοπτικά Στοιχεία ∆ιαγωνισµού 

 

Ηµεροµηνίας ∆ηµοσίευσης στον Τύπο: 23/05/2019 

Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 
προσφορών: 

Ηλεκτρονικά: 12/06/2019 

Έντυπη µορφή: 18/06/2019 

Τόπος υποβολής δικαιολογητικών σε 
έντυπη µορφή: 

∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας, Καραντώνη 2, 

81131 Μυτιλήνη 

Αποσφράγιση Προσφορών 19/06/2019 

Αναθέτουσα Αρχή:  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Βορείου Αιγαίου, ΠΕ 

ΛΕΣΒΟΥ, ∆/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ   

Ονοµασία σύµβασης «Παροχή Υπηρεσιών για τον έλεγχο των 

δακοπληθυσµών στους ελαιώνες µε την 

µέθοδο της παγιδοθεσίας µε παγίδες τύπου 

mcphail για το Πρόγραµµα Καταπολέµησης 

του ∆άκου της ελιάς έτους 2019 στην ΠΕ 

Λέσβου» 

Επικοινωνία Λαγουτάρης Γεώργιος, Προϊστάµενος 
∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας 

Είδος σύµβασης: Σύµβαση υπηρεσιών 

Ταξινόµηση κατά CPV 77100000-1 

Κριτήριο επιλογής Αναδόχου Χαµηλότερη τιµή 

Προϋπολογισµός έργου Χωρίς ΦΠΑ : 155.650,00€ 

Συνολικός ΦΠΑ ποσοστό 13% : 20.234,50€ 

Σύνολο µε ΦΠΑ :175.884,50€ 

Χρηµατοδότηση Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019 

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 

  

 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο παρών Ηλεκτρονικός τακτικός µειοδοτικός ∆ιαγωνισµός για την ανάθεση υλοποίησης του έργου 

«Παροχή Υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσµών στους ελαιώνες µε την µέθοδο της 

παγιδοθεσίας µε παγίδες τύπου mcphail για το Πρόγραµµα Καταπολέµησης του ∆άκου της ελιάς έτους 

2019 στην ΠΕ Λέσβου», CPV: 771-00000-1 Γεωργικές Υπηρεσίες όπως περιγράφονται στον Πίνακα Ι 

του Παραρτήµατος Α και σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήµατος Β. 
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- υφίσταται δικαίωµα προσφυγής στη διαδικασία που προβλέπεται από τo άρθρο 32 του Ν.4412/16 

(διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη ανακοίνωση) 

- υφίσταται δικαίωµα τροποποίησης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης µόνο σύµφωνα µε τους 

όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/16. 

Η υπηρεσία διατηρεί δικαίωµα µείωσης των αναρτώµενων παγίδων ή εξαίρεσης περιοχών : 

Στις οποίες διαπιστώνει ότι δεν υφίστανται οι απαραίτητες προϋποθέσεις εφαρµογής του προγράµµατος 

παγιδοθεσίας (όταν η καρποφορία ελαιοδέντρων είναι µικρότερη από 25% για τις ελαιοποιήσιµες 

ποικιλίες και 20% για τις βρώσιµες ποικιλίες) ή η καρποφορία καταστραφεί από κάποιο αστάθµητο 

παράγοντα. 

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης ως την 31/10/2019. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο παρών διαγωνισµός διενεργείται σύµφωνα µε το ισχύον νοµικό και θεσµικό πλαίσιο που 

περιλαµβάνεται στην απόφαση προκήρυξης του και τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Το κείµενο 

της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτη στηρίζεται όπως διακήρυξης, 

προσφοράς και απόφασης κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών. Η 

παρούσα διακήρυξη περιλαµβάνει και τα παραρτήµατα Α, Β, Γ, ∆, Ε και ΣΤ τα οποία αποτελούν 

αναπόσπαστο µέρος της. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα (συµπεριλαµβανοµένων 

Νοµικών προσώπων ΟΤΑ), οι συνεταιρισµοί και οι ενώσεις/κοινοπραξίες των ανωτέρω που είναι 

εγκατεστηµένα σε : 

α) κράτος –µέλος της Ένωσης 

β) κράτος –µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια 

σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την 

Ένωση προσαρτήµατος Ι της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων 

συµβάσεων. 

Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών συµπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς. Στις περιπτώσεις 

υποβολής κοινής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της ευθύνονται έναντι της 

αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

 

Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 

ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να 

εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. – διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 

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

Φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που λαµβάνει µέρος στον παρόντα διαγωνισµό δεν επιτρέπεται να 

συµµετάσχει  στον διαγωνισµό επιλογής αναδόχου ψεκασµού ελαιοδέντρων που διενεργείται ή θα 

διενεργηθεί το τρέχον έτος (2018) για την Π.Ε Λέσβου, µε ποινή αποκλεισµού του συνόλου των 
προσφορών στις οποίες συµµετέχει. 
 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

4.1 ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης (διαγωνισµό) προσφέρων 

οικονοµικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή 

νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονοµικών φορέων) ένας ή 

περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 
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4.1.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους : 
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου 

εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της διαφθοράς στην 

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 

της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης- πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του 

Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 

192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 

οικονοµικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 

συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το 

ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 

13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 

αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, 
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη 

χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην 

εθνική νοµοθεσία µε το ν.3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 

Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για 

την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, 

καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 

15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 

τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 

του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 

και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιστον στους διαχειριστές. Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του 

προηγούµενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

4.1.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση µε 

τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή την 

εθνική νοµοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο 

προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 

Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 

κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

∆εν αποκλείεται ο προσφέρων οικονοµικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε 
υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους. 
4.1.3. Αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, προσφέρων 

οικονοµικός φορέας εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί 

σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή 

εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, 

προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. 

ΑΔΑ: 9ΥΑΠ7ΛΩ-5ΑΤ





4.1.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

σύναψης της παρούσας σύµβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών 

του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις ως άνω περιπτώσεις. 

4.1.5. Προσφέρων οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 4.1.1 και 4.1.3 µπορεί να προσκοµίζει στοιχεία προκειµένου να αποδείξει ότι τα µέτρα 

που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 

αποκλεισµού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονοµικός φορέας δεν 

αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης. Τα µέτρα που λαµβάνονται από τους οικονοµικούς 

φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 

αδικήµατος ή του παραπτώµατος. Αν τα µέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονοµικό 

φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύµφωνα µε τις 

κείµενες διατάξεις, µε τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συµµετοχή σε διαδικασίες 

σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν µπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας 

κατά την περίοδο του αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

4.1.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή µη των επανορθωτικών µέτρων κατά την 

προηγούµενη παράγραφο εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016. 

4.1.7. Οικονοµικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 

του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισµού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 

σύναψης της σύµβασης. 

4.2 Κριτήρια επιλογής 
Καταλληλότητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας 
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης απαιτείται 

να ασκούν επαγγελµατική δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο των προς παροχή υπηρεσιών. Οι 

οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 

είναι εγγεγραµµένοι σε ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται στο κράτος 

εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτηµα ΧΙ του 

προσαρτήµατος Α' του Ν.4412/2016. 

Στην περίπτωση οικονοµικών φορέων εγκατεστηµένων σε κράτος µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού 

Χώρου (ΕΟ.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σ∆Σ, ή σε τρίτες χώρες που δεν 

εµπίπτουν στην προηγούµενη περίπτωση και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την 

Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε 

αντίστοιχα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα. 

Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε ένα από τα 

επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται στη χώρα ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη 

απαίτηση ορίζεται στο Παράρτηµα ΧΙ του Προσαρτήµατος Α' του Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Παρέχεται η δυνατότητα στους διαγωνιζόµενους να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο του έργου  

Προσφορές για µεµονωµένες περιοχές δεν γίνονται αποδεκτές.  Ο προσφέρων θεωρείται ότι 
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης. Προσφορές που 

παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης θα απορρίπτονται.  

Η προσφορά δίδεται µε πλήρη ευθύνη του προσφέροντα και µετά από εκτίµηση και συνδυασµό των 

µέσων που διαθέτει, των πραγµατικών δεδοµένων εκτέλεσης του προγράµµατος και της γνώσης όλων 

των γενικών, ειδικών και τεχνικών απαιτήσεων που αποτελούν συµβατική υποχρέωσή του, χωρίς να του 

παρέχεται η δυνατότητα υποβολής καµιάς εκ των υστέρων απαίτησης και προβολής οποιουδήποτε 

ισχυρισµού. Ο προσφέρων παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του σχετικό µε οποιαδήποτε 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής περί αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισµού ή της υπαναχώρησης της 

αναθέτουσας αρχής, λόγω δηµόσιου συµφέροντος. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος 

βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 

άρθρο 37 του Ν. 4412/2016. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν 

υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστηµα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναµίας 

λειτουργίας του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ, η αναθέτουσα αρχή λαµβάνει τα απαιτούµενα µέτρα όπως τη µετάθεση 

της καταληκτικής ηµεροµηνία µε σχετική ανακοίνωσή της, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 37 

παρ.4 του ν.4412/2016. 
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Για τις ενώσεις/κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, θα πρέπει να τηρούνται τα 

ακόλουθα: 

α. Η ένωση υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται ψηφιακά, είτε από όλους τους 

προµηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπο τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην 

προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε 

µέλους της ένωσης προµηθευτών.(συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) καθώς 

και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. (Άρθρο 96 παρ. 7 του ν. 4412/2016). 

β. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται έναντι της αναθέτουσας αρχής 

αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύµβασης, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί 

µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. 

γ. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας µέλος της ένωσης 

δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των 

προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε 

την ίδια τιµή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα 

υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και τους 

ίδιους όρους. 

Χρόνος ισχύος των προσφορών 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν όσους µετέχουν στο διαγωνισµό για εκατόν είκοσι (120)  ηµέρες 
από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο 

του προβλεπόµενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς 

µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν τη λήξη της 

µε αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 72 παρ. 1α 

του ν.4412/2016 και την παρ. 13. Β της παρούσας, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε την 

προβλεπόµενη ως άνω αρχική διάρκεια. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόµενα στην παρ. 4 του 

άρθρου 97 του Ν. 4412/2016. 

 

Τρόπος υποβολής προσφορών. 

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

Ε.ΣΗ.∆Η.Σ., µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην 

ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο ν. 4412/2016, ιδίως άρθρα 

36 και 37 και την Υπουργική απόφαση Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές 

λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων Ε.ΣΗ.∆Η.Σ.». Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του οικονοµικού φορέα 

στη διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείων τύπου pdf και εφόσον έχουν 

συνταχθεί /παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν ορατή µη κρυπτογραφηµένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής 

αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Από το σύστηµα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται στον 

οικονοµικό φορέα µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 

Εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς, 
προσκοµίζονται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη µορφή και 
σε σφραγισµένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς που απαιτείται να 

προσκοµιστούν σε πρωτότυπη µορφή σύµφωνα µε τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και 
δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγύηση συµµετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν 

εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα 

που φέρουν τη σφραγίδα της Χάγης (Αpostille). ∆εν προσκοµίζονται σε έντυπη µορφή στοιχεία και 

δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα 

προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των 

πρωτοτύπων. 

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψηφίους σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο 

κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη µορφή και σε εύλογη προθεσµία όλα ή 

ορισµένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την 

ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Περιεχόµενο προσφορών. 

Το περιεχόµενο του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζεται ως εξής : 

Α) Ένας (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» στον οποίο 

περιλαµβάνονται τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύµφωνα µε τις διατάξεις της 

κείµενης νοµοθεσίας και τα οριζόµενα στο άρθρο 6 της παρούσας. 
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Β) Ένας (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική προσφορά» στον οποίο περιλαµβάνεται η 

οικονοµική προσφορά του οικονοµικού φορέα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7 της παρούσας. 

Από τον προσφέροντα σηµαίνονται µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα 

της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 21 του ν. 

4412/2016. Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εµπιστευτικές, λόγω 

ύπαρξης τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές 

διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης 

πληροφορίας. ∆εν χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδας, τις 

προσφερόµενες ποσότητες, την οικονοµική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που 

χρησιµοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται 

τα παρακάτω δικαιολογητικά συµµετοχής και στοιχεία τεχνικής προσφοράς, σε µορφή αρχείου pdf 

σύµφωνα µε το Ν. 4155/13 (ΦΕΚ 120/Α/2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 

2677/Β/21-10-13) 

Α. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1) Το Τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆) 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς δεν βρίσκονται σε µία από τις 

καταστάσεις του άρθρου 4 της παρούσας, συµπληρώνουν, υπογράφουν ψηφιακά και υποβάλλουν, 

ως δικαιολογητικό συµµετοχής, το Τυποποιηµένο έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) το οποίο 

αποτελεί ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του ν. 1599/1986 και έχει αναρτηθεί στη 

διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ µαζί µε την διακήρυξη, ως συνηµµένο 

αρχείο doc (σε επεξεργάσιµη µορφή). Το ΤΕΥ∆ καταρτίστηκε από την αναθέτουσα αρχή βάσει του 

τυποποιηµένου εντύπου του Παραρτήµατος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ και 

συµπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε τις οδηγίες της 

Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (Α∆Α: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). ∆ιευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις όπου 

περισσότερα από ένα άτοµα είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός 

οικονοµικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, τότε όλα τα 

παραπάνω πρόσωπα πρέπει να υπογράψουν ψηφιακά το ίδιο ΤΕΥ∆ στο µέρος VI τελικές δηλώσεις. 

Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το Τ.Ε.Υ.∆. για κάθε 

οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση. 

2) Εγγύηση συµµετοχής. 
Εκδίδεται σύµφωνα µε τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα οριζόµενα στο άρθρο 13 της παρούσας 
διακήρυξης. Όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της Υ.Α Π1/2390/2013 

«Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), ο προσφέρων υποβάλλει την εγγυητική επιστολή συµµετοχής ηλεκτρονικά σε 

µορφή αρχείου pdf και υποχρεούται να την προσκοµίσει στην αρµόδια υπηρεσία διεξαγωγής του 

διαγωνισµού σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική 

υποβολή. Σε περίπτωση µη προσκόµισης της εγγυητικής επιστολής εντός της ανωτέρω 

προθεσµίας των τριών εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, η ηλεκτρονική 

προσφορά του υποψηφίου δεν αποσφραγίζεται και αποκλείεται από τη διαδικασία του 

διαγωνισµού. 

3)Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, ψηφιακά 

υπογεγραµµένη χωρίς θεώρηση γνησίου υπογραφής,  στην οποία θα δηλώνει ότι: 
Έχει εξασφαλίσει την απασχόληση τεχνικού υπεύθυνου (Γεωπόνου ή Τεχνολόγου Γεωπονίας) για το 

διάστηµα από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης έως 31/10/2019, εφόσον ο υποψήφιος 

ανάδοχος δεν είναι ο ίδιος Γεωπόνος ή Τεχνολόγος γεωπονίας. και αναλαµβάνει την υποχρέωση να 

προσκοµίσει τη σχετική σύµβαση καθώς επίσης αντίγραφο του πτυχίου και άδεια ασκήσεως 
επαγγέλµατος (σε περίπτωση γεωπόνου) κατά τη φάση της κατακύρωσης. 
 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Στον (υπο)φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά» υποβάλλεται ηλεκτρονικά και η 

τεχνική προσφορά του προσφέροντα. Προσφορές για µεµονωµένες περιοχές δεν γίνονται 
αποδεκτές. 
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Η τεχνική προσφορά, πρέπει να πληροί τους όρους που ορίζονται στο συνηµµένο στην παρούσα 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (Τεχνικές Προδιαγραφές).  Ο προσφέρων συντάσσει την τεχνική προσφορά του 

λαµβάνοντας υπόψη : 

α. Τον απαιτούµενο αριθµό παγιδοθετών για το έργο που υποβάλλει προσφορά. Σε περίπτωση 

αδυναµίας εξεύρεσης των απαιτούµενων από την παρούσα παγιδοθετών, ο ανάδοχος που θα 

αναλάβει το έργο θα υποστεί τις συνέπειες της ψευδούς δηλώσεως καθώς και τις συνέπειες που 

προβλέπονται για την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 
β. Την ανάγκη ορισµού τεχνικού υπευθύνου (γεωπόνου ή τεχνολόγου γεωπονίας µε πτυχίο ή 

δίπλωµα Φυτικής Παραγωγής ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών 
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων 
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή 

αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ 

ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας) για το διάστηµα από την 

ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης έως 31/10/2019, εφόσον ο υποψήφιος ανάδοχος δεν είναι ο ίδιος 

γεωπόνος ή τεχνολόγος γεωπονίας. Η τεχνική προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη 

ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στη συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό 

αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα 

στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου 

ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το 

σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο 

pdf. Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό 

τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του 

προσφορά ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

 

Εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών προσκοµίζονται υποχρεωτικά από τον οικονοµικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 

έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία 

απαιτείται να προσκοµισθούν σε πρωτότυπη µορφή σύµφωνα µε τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και 

δικαιολογητικά είναι η εγγυητική επιστολή συµµετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί 

από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη 

Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).∆εν προσκοµίζονται σε έντυπη µορφή στοιχεία και δικαιολογητικά 

τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το 

ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να τα αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Στον (υπο) φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά 

του συµµετέχοντα στο διαγωνισµό. Η οικονοµική προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή 

απορρίψεως σύµφωνα µε τον ΠΙΝΑΚΑ ΙV του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α Η οικονοµική προσφορά, 

συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην 

συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται 

ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική 

ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού 

αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο 

προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Η Οικονοµική προσφορά 

συντάσσεται µε βάση το αναγραφόµενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης, ήτοι τιµή, όπως ορίζεται 

κατωτέρω: 

Η προσφερόµενη τιµή θα αφορά στον ΠΙΝΑΚΑ Ι του Παραρτήµατος Α. Η τιµή θα δίνεται σε ευρώ(€) 

και θα αναφέρεται στο σύνολο του έργου. Οι τιµές θα γράφονται αριθµητικώς µε δύο (2) δεκαδικά 

ψηφία . Η συνολική τιµή θα αναγράφεται και ολογράφως. Προσφορές που αναφέρονται σε άλλο τρόπο 

αµοιβής του αναλαµβανόµενου έργου απορρίπτονται. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων 

κρατήσεις ,ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και µε τον τρόπο που 

προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. 

Ιδίως βαρύνεται µε τις ακόλουθες κρατήσεις: 
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α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 

αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωµή 

από την αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και για λογαριασµό της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων και Προµηθειών σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

γ) Κράτηση ύψους 0,06% για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΑΕΠΠ (Ανεξάρτητης 

Επιτροπής Προδικαστικών Προσφυγών), σύµφωνα µε την παρ.3 του αρθ.350 του Ν.4412/2016 και µε 

την επιφύλαξη της ίδιας παραγράφου και σύµφωνα µε την Κοινή Υπουργική Απόφαση αρ.1191 (ΦΕΚ 

969/Β/22-03-2017). 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 3% και στην 

επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. Με κάθε πληρωµή θα γίνεται η προβλεπόµενη από την κείµενη 

νοµοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήµατος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού. Επισηµαίνεται ότι το 

εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιµής θα υπολογίζεται αυτόµατα από το 

σύστηµα. Οι προσφερόµενες τιµές είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν 

αναπροσαρµόζονται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: 
α) δεν δίνεται τιµή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα, 

β) δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, µε την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου 102 του ν. 

4412/2016 και  

γ) η τιµή υπερβαίνει τον προϋπολογισµό της σύµβασης που καθορίζεται και τεκµηριώνεται από την 

αναθέτουσα αρχή στον ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ του Παραρτήµατος A. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

8.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση (υπο)φακέλου ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-
Τεχνική Προσφορά 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής –Τεχνική Προσφορά» 

γίνεται τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και 

ώρα 10:00 (ήτοι ……………...)µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της 

Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση 

δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. 

Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο του (υπο) φακέλου 

«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» 

Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική 

Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των 

προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου και της αξιολόγησης του 

(υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά» η αρµόδια επιτροπή συντάσσει 

σχετικό πρακτικό το οποίο και παραδίδει στην υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό, προκειµένου να 

υποβληθεί για έγκριση στην Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Η απόφαση 

κοινοποιείται στους προσφέροντες µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ. 

8.2 Ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση (υπο)φακέλου Οικονοµική Προσφορά 

Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές (δικαιολογητικά συµµετοχής – τεχνική προσφορά), κατά το 

ανωτέρω στάδιο και µετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών, ορίζεται η 

ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών. Στους συµµετέχοντες 

που δεν έχουν αποκλειστεί κατά το προηγούµενο στάδιο, αποστέλλεται ενηµερωτικό ηλεκτρονικό 

µήνυµα (µε χρήση του συστήµατος) για την καθορισθείσα ηµεροµηνία διενέργειας της ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών. 

Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά»,οι 

προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λάβουν γνώση των 

προσφερόµενων τιµών. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου και της αξιολόγησης του (υπο)φακέλου 

«Οικονοµική Προσφορά», η αρµόδια επιτροπή συντάσσει το σχετικό πρακτικό των (υπο)φακέλων των 

«Οικονοµικών Προσφορών», όπου τεκµηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών και 

γνωµοδοτεί για την προσωρινή κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού στον υποψήφιο 

ανάδοχο το οποίο και παραδίδει στην υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό, προκειµένου να 
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υποβληθεί για έγκριση στην Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Η απόφαση 

κοινοποιείται στους προσφέροντες µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε το αντικείµενο της σύµβασης, η 

αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονοµικούς φορείς να εξηγήσουν την τιµή ή το κόστος που 

προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσµίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) 

ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. 

Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση ισότιµων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ 

των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της 

Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού και παρουσία των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιµες 

προσφορές. 

8.3 Συµπλήρωση-αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλέσει τους οικονοµικούς φορείς να συµπληρώσουν ή να διευκρινίσουν 

τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόµενο της τεχνικής ή 

οικονοµικής προσφοράς τους, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

8.4 Λόγοι απόρριψης προσφορών (άρθρο 91 του ν.4412/2016) 

Η Αναθέτουσα Αρχή µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών 

απορρίπτει σε κάθε περίπτωση, προσφορά : 

1) η οποία δεν υποβάλλεται εµπρόθεσµα, µε τον τρόπο και µε το περιεχόµενο που ορίζεται στα 

ακόλουθα άρθρα και συγκεκριµένα στo άρθρο 5 (Κατάρτιση και υποβολή προσφορών, Χρόνος και 

τρόπος υποβολής προσφορών), στο άρθρο 6 (Περιεχόµενο φακέλων δικαιολογητικών συµµετοχής, 

τεχνικής προσφοράς), στο άρθρο 7 (Οικονοµική προσφορά), στο παρών άρθρο (Αποσφράγιση και 

αξιολόγηση προσφορών) και στο άρθρο 9 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης-

∆ικαιολογητικά κατακύρωσης) της παρούσας, 

2) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 

συµπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 

κατά την αποσαφήνιση και την συµπλήρωσή της σύµφωνα µε το άρθρο 102 του Ν.4412/2016. 

3) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες εξηγήσεις, εντός της 

προκαθορισµένης προθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύµφωνα µε 

το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 4) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

5) η οποία υποβάλλεται από τον έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. 

Ο περιορισµός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, και στην 

περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων µε κοινά µέλη , καθώς και στην περίπτωση οικονοµικών 

φορέων που συµµετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως µέλη ενώσεων, 

6) η οποία είναι υπό αίρεση, 

7) η οποία θέτει όρο αναπροσαρµογής, 

8) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 

παρούσας και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύµβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική 

πρόσκληση µέσω του συστήµατος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 

(«προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, ηλεκτρονικά, µέσω του Συστήµατος, σε µορφή 

αρχείου pdf, τα κατωτέρω έγγραφα και δικαιολογητικά ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή 

των λόγων αποκλεισµού του άρθρου 4 παράγραφος 4.1 της παρούσας διακήρυξης : 

1. Για τα όσα δηλώθηκαν στο µέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥ∆ (Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές 

καταδίκες) απόσπασµα του σχετικού µητρώου, όπως του ποινικού µητρώου, ή, ελλείψει αυτού, 

ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους µέλους ή 

της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός φορέας, από το 

οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα 

αδικήµατα της παρ.1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω 

αποσπάσµατος αφορά και τα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του 

Ν.4412/2016. 
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2. Για τα όσα δηλώθηκαν στο µέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥ∆ (Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων 

ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης) πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονοµικός φορέας είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις 

φορολογικές του υποχρεώσεις, κατά την ηµεροµηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

Επιπλέον ο προσωρινός ανάδοχος, εφόσον έχει έδρα την Ελλάδα, υποχρεούται να υποβάλει υπεύθυνη 

δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη χωρίς θεώρηση γνησίου υπογραφής, αναφορικά µε τους οργανισµούς 

κοινωνικής ασφάλισης κύριας και επικουρικής, στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές. 

Για τα όσα δηλώθηκαν στο µέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥ∆ (Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα), 

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια κατά περίπτωση αρχή. Εάν δεν εκδίδεται τέτοιου είδους 

έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις 

που αναφέρονται στην παράγραφο 4.1.3. του άρθρου 4 της παρούσας,, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό 

µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν 

προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού 

οργανισµού του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο 

οικονοµικός φορέας. Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση 

στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή 

ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4.1.3. του 

άρθρου 4 της παρούσας. 

4. Για την περίπτωση της παραγράφου 4.1.7 του άρθρου 4 της παρούσας, υποβάλλεται Υπεύθυνη 

∆ήλωση του Οικονοµικού φορέα, ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου 

ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή 

της χώρας εγκατάστασής του στην οποία θα αναφέρεται ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση 

αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 74 του Ν. 4412/16. 

5. Για τα όσα δηλώθηκαν στο µέρος ΙΙ του ΤΕΥ∆ (Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα) 

υποβάλλονται τα νοµιµοποιητικά έγγραφα του προσφέροντος. 

Ι) Στις περιπτώσεις που ο οικονοµικός φορέας είναι νοµικό πρόσωπο, προσκοµίζει τα κατά περίπτωση 

νοµιµοποιητικά έγγραφα νόµιµης σύστασης και εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά 

µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ σε σώµα , σε περίπτωση Α.Ε, κ.λ.π, ανάλογα µε τη 

νοµική µορφή του διαγωνιζόµενου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη 

σύσταση του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν 

νόµιµα την εταιρεία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκπρόσωπος, 

δικαίωµα υπογραφής κ.λ.π) τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς 

και η θητεία του/των ή /και των µελών του οργάνου διοίκησης/νόµιµου εκπροσώπου. 

ΙΙ) Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, υποβάλλεται βεβαίωση έναρξης επιτηδεύµατος από την 

αρµόδια Οικονοµική Αρχή (∆ΟΥ) και τις µεταβολές του. 

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

περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση και 
επιπλέον: 

α) το ιδιωτικό συµφωνητικό σύστασης της ένωσης, β) πράξη του αρµοδίου οργάνου κάθε µέλους της 
ένωσης / κοινοπραξίας (πρακτικά αποφάσεων του διοικητικού συµβουλίου σε περίπτωση Α.Ε. ή 

απόφαση των διαχειριστών σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) η οποία θα αναφέρει : 
i. Την έγκριση συµµετοχής στο διαγωνισµό. 

ii. Την έγκριση υποβολής κοινής προσφοράς µε τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης τα οποία θα αναφέρονται 

ονοµαστικά. 

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

του έργου. 

iv. Τον ορισµό κοινού νόµιµου εκπροσώπου της ένωσης για το διαγωνισµό µε πλήρη στοιχεία 

επικοινωνίας. 

v. Τον συντονιστή/επικεφαλή της ένωσης. 

vi. Ότι τα µέλη της ένωσης που υπέβαλαν την κοινή προσφορά ευθύνονται αλληλεγγύως, αδιαιρέτως 

και εις ολόκληρο έκαστο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. 

vii. Ότι τα µέλη της ένωσης θα είναι αλληλεγγύως, εξ ολοκλήρου και εξ αδιαιρέτου υπεύθυνα για την 

τήρηση των όρων της σύµβασης. 

6. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 4.2 (Κριτήρια Επιλογής) 

Πιστοποιητικό/Βεβαίωση του οικείου επαγγελµατικού µητρώου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η 
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εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους που θα πρέπει να είναι συναφές µε το αντικείµενο 

των προς παροχή υπηρεσιών. 

7. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους που προβλέπονται από τις 

εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισµούς πιστοποίησης που 

συµµορφώνονται µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήµατος VII του 

Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, µπορούν να προσκοµίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 

εγγραφής εκδιδόµενο από την αρµόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρµόδιο 

οργανισµό πιστοποίησης. Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων 

έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονοµικών φορέων στον επίσηµο κατάλογο, ή η πιστοποίηση και η 

κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. Η πιστοποιούµενη εγγραφή στους επίσηµους καταλόγους από τους 

αρµόδιους οργανισµούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισµό πιστοποίησης, συνιστά 

τεκµήριο καταλληλόλητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο 

επίσηµος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους 

καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο 

πιστοποιητικό εγγραφής τους. 

8. Για την απόδειξη της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας οι οικονοµικοί φορείς 
προσκοµίζουν δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών για τις τρεις (3) τελευταίες 
οικονοµικές χρήσεις, συναρτήσει της ηµεροµηνίας σύστασης του οικονοµικού φορέα ή της έναρξης 

δραστηριοτήτων του. Εάν ο οικονοµικός φορέας, για βάσιµο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα 

ανωτέρω δικαιολογητικά, µπορεί να αποδεικνύει την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική του επάρκεια 

µε οποιοδήποτε έγγραφο το οποίο θα κριθεί από την επιτροπή αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού. 

9. Πιστοποιητικό, που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους- µέλους ή χώρας από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονοµικός φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από δικαστήριο, ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει 
αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. 

10. Συµβάσεις µε τον τεχνικό υπεύθυνο, αντίγραφο τίτλου σπουδών καθώς και άδεια άσκησης 
επαγγέλµατος όπου απαιτείται, σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος Β της παρούσας. 
Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία 

αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα 

έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 4.1.1, 4.1.2 και 

4.1.3. 

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

περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 

µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείων pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός 
τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής τους σε σφραγισµένο φάκελο στην 

∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου. 

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστηµα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους 

και αποστέλλει ενηµερωτικό ηλεκτρονικό µήνυµα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση. Αν µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών 

διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκοµισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται 
προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει εντός πέντε (5) 

ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, µέσω του Συστήµατος, ειδοποίησής του. Η 

αναθέτουσα αρχή µπορεί αιτιολογηµένα να παρατείνει την ως άνω προθεσµία κατ’ ανώτατο όριο για 

δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες. 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν.  Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής 

η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως 

επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας, 

εάν: 

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν µε το 

Τ.Ε.Υ.∆., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα 

των παραπάνω δικαιολογητικών ή 
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iii) από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 

και οι προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα άρθρα 4.1 (λόγοι αποκλεισµού) και 4.2 (κριτήρια 

ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρωσης της αναθέτουσας αρχής για µεταβολές τις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει µε το Τ.Ε.Υ.∆. , ότι πληροί, οι οποίες 

επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση µετά την δήλωση και µέχρι την ηµέρα της έγγραφης ειδοποίησης 

για την προσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς µεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 

αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει 
αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκοµίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα 

δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύµφωνα µε την 
παράγραφο 4.2 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία µαταιώνεται. Η διαδικασία ελέγχου των 

παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού 

και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας για τη λήψη απόφασης είτε 

για την κατακύρωση της σύµβασης είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του 

προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. 

11. Θα εξασφαλίσει την συνεργασία µε κάθε νόµιµο τρόπο (π.χ. υπογραφή συµβάσεων, υπεύθυνων 

δηλώσεων ) τουλάχιστον τρανταχτώ (38) ατόµων που θα εργαστούν στην παγιδοθεσία σύµφωνα µε 

τον Πίνακα ΙII του Παραρτήµατος Α. για το χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης έως 30                

/11/2019.Τα άτοµα αυτά θα πρέπει να γνωρίζουν καλά την περιοχή που θα τοποθετηθούν και τα  

στοιχεία τους θα γνωστοποιηθούν στη υπηρεσία (∆ΑΟ Λέσβου) τουλάχιστον  πέντε (5) ηµέρες πριν 
την ανάρτηση των ∆ακοπαγίδων..(∆εν χρειάζεται να κατατεθούν στην επιτροπή διαγωνισµού οι 

συµβάσεις, οι υπεύθυνες δηλώσεις και τα έγγραφα µε τα οποία οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό 

εξασφάλισαν τις συνεργασίες αυτές. Αυτά παραµένουν στον διαγωνιζόµενο και η υπηρεσία δύναται να 

τα ζητήσει σε περίπτωση που δηµιουργηθεί οποιοδήποτε πρόβληµα). Τα παραπάνω θα αναφέρονται σε 

υπεύθυνη δήλωση µε τα στοιχεία των εργαζοµένων που θα προσκοµιστούν στην Υπηρεσία.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

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

µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 

προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο. Η εν λόγω 

απόφαση αναφέρει την προθεσµία για την αναστολή της σύναψης της σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 

11 της παρούσας διακήρυξης. Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως της 

σύναψης της σύµβασης επέρχονται εφόσον συντρέχουν σωρευτικά τα κάτωθι: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στις κείµενες διατάξεις 

βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις 

αποφάσεις αναστολών επί αυτών. 

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλλει 

επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 9. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση 

κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και τον καλεί να προσέλθει για την υπογραφή της συµβασης, 

εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, 

προσκοµίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 13 παράγραφος Γ 

της παρούσας. 
 

Η σύµβαση έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση 

µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της 

Αναθέτουσας Αρχής η εγγυητική συµµετοχής και η κατακύρωση, µε την ίδια διαδικασία, γίνεται στο 

προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. 

Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του N.4412/2016, οι όροι της παρούσας 

διακήρυξης και συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας. Ο Ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο 

της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο παράρτηµα Χ του 

προσαρτήµατος Α του ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 
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ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησής της είναι πέντε (5) 

ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Για 

την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από 

την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά µέσω του 

συστήµατος, µε τη συµπλήρωση της ειδικής φόρµας του συστήµατος και την επισύναψη του σχετικού 

εγγράφου σε µορφή αρχείου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει 

αιτιολογηµένα κατόπιν γνωµοδότησης της αρµόδιας επιτροπής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο 

άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας 

τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 

παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 127 του ν.4412/2016, το οποίο 

επισυνάπτεται σε µορφή pdf. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται 

µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον όργανο. Οι οικονοµικοί 

φορείς ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης εγγράφως από την Αναθέτουσα 

Αρχή. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 
Η αναθέτουσα αρχή µαταιώνει ή δύναται να µαταιώσει εν όλω ή εν µέρει αιτιολογηµένα τη διαδικασία 

ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, µετά από γνώµη της 

αρµόδιας Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε 

οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, µπορεί, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, να 

ακυρώσει µερικώς τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµά της ή να αποφασίσει την 

επανάληψή της από το σηµείο που εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η παράλειψη. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη – µέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού χώρου ή στα κράτη – µέλη της Συµφωνίας 

∆ηµοσίων Συµβάσεων και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, 

επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν 

συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και 

∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά 

τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ 

επιλογή των οικονοµικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις (συµµετοχής και καλής εκτέλεσης ) περιλαµβάνουν κατ΄ελάχιστον τα ακόλουθα 

στοιχεία: 

- Την ηµεροµηνία έκδοσής 

- Τον εκδότη 

- Την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνεται 

- Τον αριθµό της εγγύησης 

- Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 

- Την πλήρη επωνυµία, τον ΑΦΜ και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα  υπέρ του οποίου εκδίδεται 

η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων αναγράφονται τα στοιχεία αυτά για κάθε 
µέλος της ένωσης) 
- Τους όρους ότι : αα) Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της 

κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 

- Τα στοιχεία της παρούσας διακήρυξης και την ηµεροµηνία του διενέργειας του διαγωνισµού. 

- Την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης 
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- Την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή 

µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 

απευθύνεται. 

- Ο τίτλος και ο αριθµός της σχετικής σύµβασης (µόνο στην εγγύηση καλής εκτέλεσης). 
 

Β. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Κάθε προσφορά συµµετοχής στο διαγωνισµό θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγυητική επιστολή 

συµµετοχής, το ύψος της οποίας υπολογίζεται στο 2% επί της εκτιµώµενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του 

προσφεροµένου έργου δηλαδή 3,113,00 Ευρώ( €). 
Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον όρο ότι η 

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στην ένωση. 

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

χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός καθορίζεται στην παρούσα ∆ιακήρυξη. Η αναθέτουσα 

αρχή µπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει τη διάρκεια 

ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής. 

Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 

ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78 του 

Ν.4412/2016, δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα προβλεπόµενα στα έγγραφα της σύµβασης δικαιολογητικά 

ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύµβασης. 

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

Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες µετά: 

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

ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 

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

αυτών. 

Σχετικό υπόδειγµα εγγυητικής επιστολής συµµετοχής επισυνάπτεται στο Παράρτηµα Ε 

 

Γ. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής 
Εκτέλεσης όλων των όρων της Σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της 
αξίας της σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. δηλαδη 7.782,50 Ευρώ( €). 

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης κατατίθεται προ ή µετά την 

υπογραφή της Σύµβασης και επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 

συνόλου του αντικειµένου της Σύµβασης. 

Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της Σύµβασης. Η 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή όλων 

των όρων της Σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά ένα (1) µήνα από 

τη λήξη των εργασιών της παγιδοθεσίας. 
∆ηλαδή να ισχύει τουλάχιστον έως 30/11/2019. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 

επιστρέφεται το αργότερο ένα (1) µήνα µετά τη λήξη των εργασιών της παγιδοθεσίας. Σχετικό 

υπόδειγµα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης επισυνάπτεται στο Παράρτηµα Ε. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

14.1. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης της σήµανσης ή της ανάρτησης ή της αλλαγής ή της 

απανάρτησης ή του καθαρισµού ή της παράδοσης των δακοπαγίδων ή των δειγµατοληψιών 

ελαιοκάρπου πέραν των ανά περίπτωση καθορισθέντων από τη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας 

ηµεροµηνιών, επιβάλλεται στον ανάδοχο πρόστιµο για κάθε µέρα αδικαιολόγητης καθυστέρησης, µε 

αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Συγκεκριµένα: 

- Για καθυστέρηση µίας (1) ηµέρας στον ανάδοχο δύναται να καταλογιστεί πρόστιµο ίσο µε 2,5% χωρίς 

ΦΠΑ επί της συµβατικής αξίας (χωρίς το Φ.Π.Α.) των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα. 

- Για την καθυστέρηση δύο (2) ηµερών στον ανάδοχο δύναται να καταλογιστεί πρόστιµο ίσο µε 5% 

χωρίς ΦΠΑ επί της συµβατικής αξίας (χωρίς το Φ.Π.Α.) των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν 

εκπρόθεσµα. Το ποσό παρακρατείται από την αµοιβή του αναδόχου. 
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Η επιβολή ποινικών ρήτρων δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωµα να κηρύξει τον ανάδοχο 

έκπτωτο. 

14.2. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και 

από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινόµενου οργάνου, 

ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου: 

Α) Εάν δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύµβαση, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική 

πρόσκληση της Υπηρεσίας και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 

συµµετοχής. 

Β) Εάν δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφωθεί µε τις γραπτές εντολές της 

υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες µε την σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις και 

Γ) Εάν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσµία εκτέλεσης της σύµβασης, λαµβανοµένων υπόψη των 

παρατάσεων. 

14.3. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος αν η καθυστέρηση οφείλεται στην υπηρεσία ή σε λόγους 

ανωτέρας βίας. Η επίκληση λόγων ανώτερης βίας θα πρέπει να γίνεται αυθηµερόν (εντός 24 ωρών) και 

εντός τριών (3) ηµερών υποχρεούται να εξηγήσει στην Αναθέτουσα Αρχή τους λόγους. ∆ιαφορετικά 

χάνει το δικαίωµα να επικαλεσθεί εκ των υστέρων τους λόγους ανωτέρας βίας. 

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 15 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύµβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την 

∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας Π.Ε. Λέσβου.  Η υπηρεσία θα εισηγείται στην Οικονοµική Επιτροπή 

για όλα τα ζητήµατα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύµβασης και στην 

εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβληµένων µέτρων λόγω µη τήρησης 

των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήµατα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειµένου και παράταση 

της διάρκειας της σύµβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 16 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, 

σύµφωνα µε την παράγραφο 11 εδάφιο δ' του άρθρου 221 του Ν.4412/2016. 

Αν η επιτροπή κρίνει ότι οι παρεχόµενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της 

σύµβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που 

διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύµβασης και γνωµοδοτεί αν οι αναφερόµενες παρεκκλίσεις 

επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν 

µπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, µε αιτιολογηµένη απόφαση 

του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου, µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόµενων 

υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, µε έκπτωση επί της συµβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι 

ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή 

παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και 

παραδοτέων της σύµβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύµφωνα µε τα 

αναφερόµενα στην απόφαση. 

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο µε απόφασή 

του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο 

των 30 ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή 

την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του αναδόχου, 

πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από τη σύµβαση έλεγχοι σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του 

άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την 

ολοκλήρωση όλων των προβλεπόµενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

 

ΑΡΘΡΟ 17 

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
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Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή µέρους των παρεχόµενων υπηρεσιών µε έκπτωση επί 

της συµβατικής αξίας, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής µπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των 

υπηρεσιών αυτών µε άλλα, που να είναι σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή 

προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη της 

συνολικής διάρκειας της σύµβασης, η προθεσµία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν µπορεί να 

είναι µεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύµβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές 

ρήτρες, σύµφωνα µε το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν µέσα στην 

προθεσµία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και 

υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 18 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωµή του αναδόχου θα πραγµατοποιείται τµηµατικά (ανά µήνα), ανάλογα µε τις παρασχεθείσες 

υπηρεσίες µετά την οριστική παραλαβή αυτών, µε την σύνταξη πρακτικού καλής εκτέλεσης που 

υπογράφεται από τον διευθυντή ∆ακοκτονίας και τους Επόπτες, το οποίο θα συνοδεύεται από το 

Συγκεντρωτικό ∆ελτίο ∆ιαχείρισης ∆ακοπαγίδων του αντίστοιχου µήνα Τα ανωτέρω πρακτικά 

συντάσσονται µε βάση τα ηµερήσια ∆ελτία συλληφθέντων ∆άκων και  τα Μηνιαία ∆ελτία Εργασίας 

(∆ιαχείρισης ∆ακοπαγίδων) Παγιδοθέτη. Η πληρωµή  θα γίνεται µε την προσκόµιση των νόµιµων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 

4412/2016. Η καταβολή θα γίνεται µετά την εκταµίευση από την Περιφέρεια από τον ΚΑΕ 

00.71.5241.0001. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την παροχή της υπηρεσίας 

στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 19 

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Κατά τα λοιπά θέµατα και για όσα δεν προβλέπονται από την παρούσα ∆ιακήρυξη εφαρµόζονται οι 

διατάξεις των νόµων που αναφέρονται στην αρχή της παρούσας. Ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα 

παρακάτω παραρτήµατα που επισυνάπτονται στη διακήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα αυτής. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:  

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙV: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆: ΤΕΥ∆ (ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ :ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΒΑΛΣΑΜΙ∆ΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 
      

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΓΙ∆ΟΘΕΣΙΑΣ 2019 

Α/Α 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ 

/ΤΟΠΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝ
Α ΕΛΑΙΟ∆ΕΝΤΡΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΑΓΙ∆ΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩ
Ν 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΑΓΙ∆ΟΘΕΤΩ
Ν 

 

 

1 ΑΛΥΦΑΝΤΩΝ  74.118 37 1 1 

2 ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ 17.250 9 

2 1 3 ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 27.103 14 

4  ΛΟΥΤΡΩΝ 135.056 68 

5  ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 51.518 26 
2 1 

6  ΜΟΡΙΑΣ  129.088 65 

7 ΑΦΑΛΩΝΑ 81.436 41 

2 1 
8 

ΠΑΜΦΙΛΩΝ-

ΠΑΝΑΓΙΟΥ∆Α 100.559 
50 

9 
ΠΥΡΓΩΝ 

ΘΕΡΜΗΣ 19.003 
10 

2 1 

10 
ΛΟΥΤΡ. 

ΘΕΡΜΗΣ 97.443 
49 

11 ΠΗΓΗΣ 84.831 42 
2 1 

12  ΚΩΜΗΣ 53.324 27 

13  Ν. ΚΥ∆ΩΝΙΩΝ 48.541 24 
2 1 

14  ΜΥΣΤΕΓΝΩΝ 116.506 58 

15  ΜΑΝΤΑΜΑ∆ΟΥ 132.056 66 2 1 

16  ΚΛΕΙΟΥΣ 70.959 35 
1 1 

17 ΚΑΠΗΣ 29.532 15 

18 ΣΥΚΑΜΙΝΕΑΣ 37.075 19 

1 1 
19 

ΑΡΓΕΝΟΥ- 

ΛΕΠΕΤΥΜΝΟ 31.161 
16 

20 ΣΤΥΨΗΣ 91.217 46 

2 1 

21 

ΠΕΛΟΠΗΣ- 

ΥΨΗΛΟΜΕΤΩΠ
Ο 40.610 

20 

22 ΠΕΤΡΑΣ  31.035 15 

2 1 
23 ΜΗΘΥΜΝΑΣ 17.439 9 

24 ΛΑΦΙΩΝΑ 36.608 18 

25 ΣΚΟΥΤΑΡΟΥ 44.225 22 

26 KΑΛΛΟΝΗ 113.467 57 

2 1 
27 ∆ΑΦΙΑ 19.818 10 

28 
ΑΡΙΣΒΗ + 

ΚΕΡΑΜΙ 7.714 
4 

29  ΠΑΡΑΚΟΙΛΑ 86.384 43 

2 1 30 ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ 8.377 4 

31 ΑΓΡΑΣ 16.014 8 

32 ΑΓ. 178.462 89 2 1 
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

33 ΝΑΠΗΣ 24.124 12 

34  ΦΙΛΙΑΣ 28.042 14 

2 1 35 ΑΝΕΜΩΤΙΑΣ 76.871 38 

36 ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 18.545 10 

37  ΑΝΤΙΣΣΑΣ 52.449 26 

2 1 

38 ΣΙΓΡΙ 13.156 7 

39 ΧΙ∆ΥΡΩΝ 8.239 4 

40 BATOYSA 15.206 8 

41  ΠΤΕΡΟΥΝΤΑ 11.770 6 

42 ΕΡΕΣΣΟΥ 10.350 5 

43 ΑΓΙΑΣΟΥ 192.772 96 
3 2 

44  ΑΣΩΜΑΤΟΥ 86.998 44 

45 ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ 62.088 31 

3 2 46  Λ. ΜΥΛΩΝ 58.621 29 

47  ΙΠΠΕΙΟΥ 100.431 50 

48 ΣΥΚΟΥΝΤΑΣ 49.518 25 

2 1 49 ΜΥΧΟΥΣ  36.281 18 

50  ΚΑΤΩ ΤΡΙΤΟΥΣ 69.662 35 

51  ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ 172.476 86 2 1 

52  ΠΛΑΚΑ∆ΟΥ 60.298 30 

4 2 53  ΜΕΣΑΓΡΟΥ 203.781 102 

54  ΠΑΠΑ∆ΟΥ 118.213 60 

55 ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 9.241 5 
6 3 

56  ΣΚΟΠΕΛΟΥ 522.034 261 

57  ΠΛΑΓΙΑΣ 167.235 84 
3 2 

58 ΤΡΥΓΩΝΑ 125.106 63 

59  ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 461.441 230 
6 3 

60 ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 31.292 16 

61  ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 67.868 34 

2 1 62 ΑΜΠΕΛΙΚΟΥ 41.708 21 

63 ΑΚΡΑΣΙΟΥ 81.596 41 

64 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ 120.933 60 2 1 

65  ΒΡΙΣΑΣ 133.170 62 
2 1 

66 ΣΤΑΥΡΟΥ 54.094 27 

67 ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ 196.676 98 2 1 

68 ΛΙΣΒΟΡΙΟΥ 75.574 38 
2 

1 69  ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 75.076 38 

 ΣΥΝΟΛΑ 5.660.864 2830 70 38 

 

. 

. 

. 

. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  ΙΙ 

 

ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΠΑΓΙ∆Α (σε € χωρίς ΦΠΑ) / Π/Υ 

Α/Α 

∆ΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥ
ΟΜΕΝΑ 

ΕΛΑΙΟ∆ΕΝΤ
ΡΑ 

ΑΡΙΘΜΟ
Σ 

ΠΑΓΙ∆Ω
Ν 

ΑΝΩΤΕΡΗ 

ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΣΕ € ΑΝΑ 

∆ΑΚΟΠΑΓΙ∆
Α ΓΙΑ ΟΛΗ 

ΤΗΝ 

ΠΕΡΙΟ∆Ο  

(χωρίς ΦΠΑ) 

ΑΝΩΤΕΡΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 

ΤΟΠΙΚΗ Ή 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ 

ΠΕΡΙΟ∆Ο 

(χωρίς ΦΠΑ) 

ΤΟΠΙΚΕΣ& 

∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

1 ΑΛΥΦΑΝΤΩΝ  74.118 37 55,00 2.035,00 

2 ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ 17.250 9 55,00 495,00 

3  ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ 27.103 14 55,00 770,00 

4 ΛΟΥΤΡΩΝ   135.056 68 55,00 3.740,00 

5 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 51.518 26 55,00 1.430,00 

6  ΜΟΡΙΑΣ  129.088 65 55,00 3.575,00 

7 ΑΦΑΛΩΝΑ 81.436 41 55,00 2255,00 

8 
ΠΑΜΦΙΛΩΝ-

ΠΑΝΑΓΙΟΥ∆Α 100.559 
50 55,00 2750,00 

9 ΠΥΡΓΩΝ ΘΕΡΜΗΣ 19.003 10 55,00 550,00 

10 ΛΟΥΤΡ. ΘΕΡΜΗΣ 97.443 49 55,00 2695,00 

11 ΠΗΓΗΣ 84.831 42 55,00 2310,00 

12  ΚΩΜΗΣ 53.324 27 55,00 1485,00 

13  Ν. ΚΥ∆ΩΝΙΩΝ 48.541 24 55,00 1320,00 

14  ΜΥΣΤΕΓΝΩΝ 116.506 58 55,00 3190,00 

15  ΜΑΝΤΑΜΑ∆ΟΥ 132.056 66 55,00 3630,00 

16  ΚΛΕΙΟΥΣ 70.959 35 55,00 1925,00 

17 ΚΑΠΗΣ 29.532 15 55,00 825,00 

18 ΣΥΚΑΜΙΝΕΑΣ 37.075 19 55,00 1045,00 

19 
ΑΡΓΕΝΟΥ- 

ΛΕΠΕΤΥΜΝΟ 31.161 
16 55,00 880,00 

20 ΣΤΥΨΗΣ 91.217 46 55,00 2530,00 

21 
ΠΕΛΟΠΗΣ- 

ΥΨΗΛΟΜΕΤΩΠΟ 40.610 
20 55,00 1100,00 

22 ΠΕΤΡΑΣ  31.035 15 55,00 825,00 

23 ΜΗΘΥΜΝΑΣ 17.439 9 55,00 495,00 

24 ΛΑΦΙΩΝΑ 36.608 18 55,00 990,00 

25 ΣΚΟΥΤΑΡΟΥ 44.225 22 55,00 1210,00 

 26 KΑΛΛΟΝΗ 113.467 57 55,00 3135,00 

 27 ∆ΑΦΙΑ 19.818 10 55,00 550,00 

 28 ΑΡΙΣΒΗ + ΚΕΡΑΜΙ 7.714 4 55,00 220,00 

29  ΠΑΡΑΚΟΙΛΑ 86.384 43 55,00 2365,00 

30 ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ 8.377 4 55,00 220,00 

31 ΑΓΡΑΣ 16.014 8 55,00 440,00 

32 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 178.462 89 55,00 4895,00 

33 ΝΑΠΗΣ 24.124 12 55,00 660,00 

34  ΦΙΛΙΑΣ 28.042 14 55,00 770,00 

35 ΑΝΕΜΩΤΙΑΣ 76.871 38 55,00 2090,00 

36 ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 18.545 10 55,00 550,00 
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37  ΑΝΤΙΣΣΑΣ 52.449 26 55,00 1430,00 

38 ΣΙΓΡΙ 13.156 7 55,00 385,00 

39 ΧΙ∆ΥΡΩΝ 8.239 4 55,00 220,00 

40 BATOYSA 15.206 8 55,00 440,00 

41  ΠΤΕΡΟΥΝΤΑ 11.770 6 55,00 330,00 

42 ΕΡΕΣΣΟΥ 10.305 5 55,00 275,00 

43 ΑΓΙΑΣΟΥ 192.772 96 55,00 5280,00 

44  ΑΣΩΜΑΤΟΥ 86.998 44 55,00 2420,00 

45 ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ 62.088 31 55,00 1705,00 

46  Λ. ΜΥΛΩΝ 58.621 29 55,00 1595,00 

47  ΙΠΠΕΙΟΥ 100431 50 55,00 2750,00 

48 ΣΥΚΟΥΝΤΑΣ 49.518 25 55,00 1375,00 

49 ΜΥΧΟΥΣ  36.281 18 55,00 990,00 

50  ΚΑΤΩ ΤΡΙΤΟΥΣ 69.662 35 55,00 1925,00 

51  ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ 172.476 86 55,00 4730,00 

52  ΠΛΑΚΑ∆ΟΥ 60.298 30 55,00 1650,00 

53  ΜΕΣΑΓΡΟΥ 203.781 102 55,00 5610,00 

54  ΠΑΠΑ∆ΟΥ 118.213 60 55,00 3300,00 

55  ΣΚΟΠΕΛΟΥ 522.034 261 55,00 14355,00 

56 ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 9.241 5 55,00 275,00 

57 ΤΡΙΓΩΝΑ 125.106 63 55,00 3465,00 

58  ΠΛΑΓΙΑΣ 167.235 84 55,00 4620,00 

59  ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 461.441 230 55,00 12650,00 

60 ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 31.292 16 55,00 880,00 

61 ΑΜΠΕΛΙΚΟΥ 41.708 21 55,00 1155,00 

62  ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 67.868 34 55,00 1870,00 

63 ΑΚΡΑΣΙΟΥ 81.596 41 55,00 2255,00 

64 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ 120.933 60 55,00 3300,00 

65  ΒΡΙΣΑΣ 133.170 62 55,00 3410,00 

66 ΣΤΑΥΡΟΥ 54.094 27 55,00 1485,00 

67 ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ 196.676 98 55,00 5390,00 

68 ΛΙΣΒΟΡΙΟΥ 75.574 38 55,00 2090,00 

69  ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 75.076 38 55,00 2090,00 

  ΣΥΝΟΛΑ 5.660.864 2830 55,00 155.650,00 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  ΙΙΙ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

1 2 3 3 4 5 

α/α ΤΟΠΙΚΗ/ΕΣ Ή 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ/ΕΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚ
ΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜ
ΕΝΩΝ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥ
ΜΟ  

ΠΑΓΙ∆ΟΘΕΤΩΝ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤ
ΑΣ 

 

ΥΠΟΓΡΑ
ΦΗ 

    

 

  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙV:ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Α/Α ΤΟΠΙΚΗ Ή ∆ΗΜΟΤΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΑΓΙ∆ΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ 

ΕΥΡΩ ΑΝΑ 

∆ΑΚΟΠΑΓΙ∆Α 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ                      

ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ 

ΠΕΡΙΟ∆Ο. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑ 

ΤΟΠΙΚΗ Ή 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΧΩΡΙΣ  ΦΠΑ 

(ΣΕ ΕΥΡΩ) 

1     

2 

. 

. 

. 

    

 

 

 

 

Συνολική προσφορά για το σύνολο των Κοινοτήτων της Π.Ε. Λέσβου:  

Αριθµητικός:……………………………………….. 

Ολογράφως:………………………………………… 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Ι. ΓΕΝΙΚΑ 

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναρτήσει τις δακοπαγίδες που αναφέρονται στην παρούσα 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ (τις οποίες χορηγεί η Υπηρεσία). 

2. Η σήµανση-ανάρτηση, αλλαγές, απανάρτηση, καθαρισµός, δειγµατοληψίες και παράδοση των 

παγίδων θα γίνει εντός του χρονικού διαστήµατος από την υπογραφή της σύµβασης έως 31-10-2018.  Οι 

ηµεροµηνίες ανάρτησης, σήµανσης, αλλαγών, ∆ειγµατοληψιών ,συλλογής-καθαρισµού και 

αποθήκευσης των ∆ακοπαγίδων  θα καθοριστούν από τη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας µε έγγραφη 

εντολή. 

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αρχίσει την τοποθέτηση των παγίδων µέσα σε 24 ώρες από την 

ειδοποίηση εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην εντολή ή αν υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας, οι οποίοι 

πρέπει να αναφερθούν εγγράφως εντός 24 ωρών από τον εργολάβο στην Υπηρεσία. 

4. Ο ανάδοχος, σε περίπτωση µετακίνησης παγίδας για οποιοδήποτε λόγο από µία δηλωθείσα στην 

υπηρεσία θέση σε άλλη, θα πρέπει να το δηλώνει προς την υπηρεσία εγγράφως αναφέροντας τα νέα 

στοιχεία της παγίδας. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν αδικαιολόγητες µετακινήσεις παγίδων, 

χωρίς προηγούµενη έγγραφη ενηµέρωση τότε επιβάλλεται πρόστιµο ίσο µε το 0,5% της 
συµβατικής αξίας ( χωρίς το ΦΠΑ ) των αναρτηθέντων δακοπαγίδων. 

5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται πρόθυµα στις υποδείξεις των αρµοδίων υπαλλήλων της 

δακοκτονίας (∆/ντή Εργασιών ∆ακοκτονίας, Εποπτών ∆ακοκτονίας , Τοµεαρχών και του Λογιστή – 

∆ιαχειριστή της ∆ακοκτονίας). 

6. Σε περίπτωση που οι αναρτήσεις δακοπαγίδων δε γίνουν σύµφωνα µε τους όρους και τις υποδείξεις 

της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας, ο ανάδοχος πέραν των κυρώσεων που αναφέρονται στα άρθρα της 

παρούσας διακήρυξης δεν θα αµείβεται για το εκτελεσθέν έργο την ηµέρα αυτή και είναι 

υποχρεωµένος να τις ξανά αναρτήσει όπως αρχικά του είχε υποδειχθεί. 

7. Εφόσον ο ανάδοχος τηρήσει τις οδηγίες της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας για την διαχείριση των 

δακοπαγίδων σύµφωνα µε τα οριζόµενα, δεν φέρει ευθύνη για την αποτελεσµατικότητα των συλλήψεων 

αυτών. 

8. Οι δακοπαγίδες παρέχονται στον ανάδοχο δωρεάν και παραδίδονται σ΄ αυτόν από την αποθήκη της 

∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας. 

Αυτές µεταφέρονται και διανέµονται στους παγιδοθέτες µε ευθύνη & δαπάνη του αναδόχου. Φθορά 

απώλεια ή καταστροφή παγίδων θα αιτιολογείται µε έγγραφο προς τη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας της 

Π.Ε. Λέσβου. Σε κάθε περίπτωση αδικαιολόγητη φθορά, απώλεια ή καταστροφή θα βαρύνει τον 

ανάδοχο µε το κόστος αγοράς των παγίδων. 

9. Η µεταφορά και φύλαξη των παγίδων σε όλα τα στάδια (Παραλαβή- Ανάρτηση-Αλλαγές-

Απανάρτηση-Καθαρισµός και Παράδοση στην Υπηρεσία) θα γίνεται µε ιδιαίτερη προσοχή λόγω του 

εύθραυστου υλικού τους. 

10. Ο ανάδοχος θα µεριµνά για την άριστη κατάσταση και λειτουργία των δακοπαγίδων. 

11. Οι εργαζόµενοι θα πρέπει να είναι µόνιµοι κάτοικοι της Λέσβου και κατά προτεραιότητα αν είναι 

δυνατόν της ίδιας της περιοχής παγιδοθεσίας. Θα πρέπει να προτιµώνται οι έµπειροι παγιδοθέτες. 

12. Με ευθύνη του ανάδοχου θα πρέπει να λάβουν γνώση όλοι οι παγιδοθέτες των τεχνικών 

προδιαγραφών της παγιδοθεσίας. 

13. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος για τη συνεργασία και την υποβοήθηση του Τοµεάρχη στη 

διαδικασία της δειγµατοληψίας ελαιοκάρπου, όποτε και µε όποιον τρόπο ζητηθεί από αυτόν. 

14. Ο τεχνικός υπεύθυνος του αναδόχου θα είναι αρµόδιος: 

α. Για τον εντοπισµό των κατάλληλων δένδρων ανάρτησης των παγίδων, τη σωστή κατανοµή τους 

στους ελαιώνες της περιοχής (σε συνεργασία µε την ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας), την 

επισήµανση (µε συσκευή GPS) των δέντρων στα οποία θα αναρτηθούν οι παγίδες και τη σωστή 

ανάρτηση των παγίδων. 

β. Για την επίβλεψη και τον έλεγχο της ορθής εκτέλεσης της αλλαγής των παγίδων. 

γ. Για την ορθή συµπλήρωση των ηµερήσιων δελτίων σύλληψης δάκων από τους παγιδοθέτες, τη 

συγκέντρωση τους και αποστολή τους, µαζί µε τους συλληφθέντες δάκους στην ∆ιεύθυνση Αγροτικής 

Οικονοµίας της Π.Ε. Λέσβου. 

δ. Για την µέριµνα της παράδοσης, το συντοµότερο δυνατό, των δάκων που βρέθηκαν στις παγίδες. Οι 

δάκοι πρέπει να παραδίδονται σε καλή κατάσταση, έτσι ώστε να µπορούν να µετρηθούν και να 
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εξεταστούν, εντός δύο ηµερών από κάθε αλλαγή, είτε στα γραφεία της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας 

της Π.Ε Λέσβου είτε όπου υποδειχτεί από την υπηρεσία στον εργολάβο. 

ε. Για τη σωστή διενέργεια των δειγµατοληψιών ελαιοκάρπου (σε συνεργασία µε την ∆ιεύθυνση 

Αγροτικής Οικονοµίας).  
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ΙΙ. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΓΙ∆ΟΘΕΣΙΑΣ 

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

Για την παγιδοθεσία που θα γίνει την τρέχουσα δακική περίοδο θα χρησιµοποιηθούν δακοπαγίδες 

γυάλινες τύπου Mcphail που θα παραχωρηθούν από την Υπηρεσία µας. Οδηγίες εφαρµογής τους θα 

δοθούν προς τον ανάδοχο από τον εν λόγω διαγωνισµό πριν την έναρξη της παγιδοθεσίας. 

Β. ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΛΑΙΟ∆ΕΝ∆ΡΩΝ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ∆ΑΚΟΠΑΓΙ∆ΩΝ 

Οι δακοπαγίδες θα τοποθετηθούν µία ανά δύο χιλιάδες (2000) περίπου προστατευόµενα ελαιόδενδρα 

οµοιόµορφα κατανεµηµένες εντός των ελαιώνων. Θα κατατεθεί στην Υπηρεσία πίνακας ανά Τοπική 

Κοινότητα µε τις παγίδες αριθµηµένες, την τοποθεσία, τον ιδιοκτήτη του κτήµατος και τις γεωγραφικές 

συντεταγµένες της θέσεως του ελαιοδέντρου όπου αναρτήθηκε η κάθε παγίδα. 

1. ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΛΑΙΟ∆ΕΝ∆ΡΩΝ 

Η ηµεροµηνία σήµανσης των ελαιοδέντρων από τους παγιδοθέτες στα οποία θα αναρτηθούν οι 

δακοπαγίδες θα οριστεί από την Υπηρεσία. 

Η σήµανση θα γίνει µε άσπρισµα του κορµού των ελαιοδέντρων, περιφερειακά σε δακτύλιο 50 

εκατοστών και σε σηµείο που να είναι ορατό από µεγάλη απόσταση. 

2. ΑΝΑΡΤΗΣΗ-ΑΛΛΑΓΗ ∆ΑΚΟΠΑΓΙ∆ΩΝ 

Η ανάρτηση των δακοπαγίδων θα πραγµατοποιηθεί σε ηµεροµηνία που θα καθοριστεί µε εντολή από τη 

∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας, υπό την επίβλεψη του Τεχνικού Υπεύθυνου. Η ανάρτηση των 

δακοπαγίδων θα γίνεται όχι σε οποιοδήποτε ελαιόδεντρο, αλλά σε δένδρα µε πλούσια καρποφορία και 
κανονική ανάπτυξη.  

Απαγορεύεται η ανάρτηση σε ελαιόδεντρα, καχεκτικά, χωρίς καρποφορία και σε δέντρα που είναι 
κοντά σε δρόµο αγροτικό ή ταχείας κυκλοφορίας. 
∆εν τοποθετούνται παγίδες σε ελαιώνες που είναι ενταγµένοι στη Βιολογική Καλλιέργεια. 

Η ανάρτηση θα γίνεται στο Β.∆ τµήµα της κόµης του ελαιοδένδρου και σε σηµείο σκιερό. 

Μετά την ανάρτηση των δακοπαγίδων θα φτιαχτεί ένα πρόχειρο σκαρίφηµα, όπου θα αναγράφεται ο 

αριθµός της παγίδας, η τοποθεσία και ο ιδιοκτήτης του κτήµατος καθώς και οι συντεταγµένες της θέσης 

του ελαιοδένδρου. 

Η αρίθµηση των παγίδων κατά Τοπική ή ∆ηµοτική Κοινότητα θα είναι ενιαία οµοιόµορφη και µε 
συνεχόµενο αύξοντα αριθµό.  Η οµοιοµορφία της αρίθµησης σκοπό έχει, όταν αργότερα θα έχουµε 

δακοσυλλήψεις ορισµένων δακοπαγίδων σε µια τοποθεσία αυτές θα πρέπει να έχουν και συνεχόµενο 

αύξοντα αριθµό (δηλαδή στην ίδια τοποθεσία δεν θα πρέπει να έχουµε π.χ. τον 5, 30 ,60 ,70 αριθµό 

παγίδας αλλά αυτοί να είναι π.χ. 5 - 6 - 7 - 8 ).  

Η πλήρωση (γέµισµα) της δακοπαγίδας θα γίνεται µε το ελκυστικό διάλυµα, θειική αµµωνία 2% και 

νερό 98%. Η θειική αµµωνία θα δίδεται στους παγιδοθέτες δαπάνη του εργολάβου.. 

Σε κάθε ηµέρα αλλαγής (ένα ηµεροµίσθιο) ο παγιδοθέτης θα αλλάζει τόσες παγίδες όσες 
αναφέρονται στον Πίνακα Ι  σύµφωνα µε τις οδηγίες της ∆νσης Αγροτικής Οικονοµίας και σε 
κάθε παγίδα θα ρίχνει 300cc του παραπάνω διαλύµατος. 
 

Κατά την αλλαγή των δακοπαγίδων οι παγιδοθέτες θα πρέπει να καθαρίζουν τις παγίδες µε άφθονο 

νερό. Οι αλλαγές των δακοπαγίδων θα γίνονται στις κατωτέρω ηµέρες κάθε µήνα ανά πενθήµερο.  

1η κάθε µήνα 

6η 

11η 

16η 

21η 

26η 

και εάν ο παγιδοθέτης πραγµατοποιεί και δεύτερο ηµεροµίσθιο σε κάθε αλλαγή τότε οι µέρες είναι: 

2η κάθε µήνα 

7η 

12η 

17η 

22η 

27η 

Ένας παγιδοθέτης πραγµατοποιεί το ανώτερο δύο (2) ηµεροµίσθια ανά αλλαγή παγίδων.  Εάν µία από 

τις ανωτέρω ηµέρες συµπέσει να είναι αργία (Κυριακή ή άλλη εορτή) τότε η αλλαγή θα γίνεται ή την 
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προηγούµενη από την κανονική ηµέρα, εάν πρόκειται για την πρώτη ηµέρα αλλαγής, ή την επόµενη από 

την κανονική ηµέρα εάν πρόκειται για τη δεύτερη ηµέρα αλλαγής. 

Κάθε παγιδοθέτης θα συµπληρώνει το Ηµερήσιο ∆ελτίο Συλλήψεως δάκων (Υποδ. 1) που θα είναι 

διπλότυπο και θα το παραδίδει στον Τοµεάρχη, µαζί µε τους συλληφθέντες δάκους την επόµενη ηµέρα 

από την αλλαγή και ο οποίος µε βάση αυτό θα ενηµερώνει το αρχείο δακοσυλλήψεων. Η µη αποστολή 

των συλληφθέντων δάκων θα θεωρείται από την Υπηρεσία µας ως µη αλλαγή της δακοπαγίδας µε 
συνέπεια την µη αµοιβή για το εκτελεσθέν έργο την ηµέρα αυτή. 

3. ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ 

Ο εργολάβος παγιδοθεσίας και το εργατοτεχνικό προσωπικό δακοκτονίας θα πραγµατοποιεί τρείς (3) 

δειγµατοληψίες ελαιοκάρπου σε χρόνο που θα καθορίζεται από τους ∆/ντη και Επόπτες ∆ακοκτονίας. 

4. ΑΠΑΝΑΡΤΗΣΗ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ 

Με έγγραφη εντολή της υπηρεσίας θα απαναρτηθούν οι δακοπαγίδες την ίδια µέρα της τελευταίας 

αλλαγής, θα καθαριστούν και θα παραδοθούν στην αποθήκη της Υπηρεσίας µετά από υπογραφή 

σχετικού πρωτοκόλλου ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ που θα συνυπογράφεται από τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ 

και εξουσιοδοτηµένο όργανο της Υπηρεσίας. 

ΙΙI. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΓΙ∆ΟΘΕΤΩΝ – ΒΛΑΒΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 

Ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε µορφής ατύχηµα του προσωπικού. Αποζηµιώνει, προστατεύει και 

υπερασπίζεται µε δικά του έξοδα κάθε πράξη ή παράλειψη που προκαλεί βλάβη σε τρίτους ο ίδιος, οι 

αντιπρόσωποι του ή οι υπάλληλοί του κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης. 

ΙV. ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΓΙ∆ΟΘΕΣΙΑΣ 

Οι εργασίες της παγιδοθεσίας θα ελέγχονται από τον ∆/ντη εργασιών δακοκτονίας, τους Επόπτες 

δακοκτονίας και τους Τοµεάρχες δακοκτονίας. 

Κατά τη διάρκεια της παγιδοθεσίας ο Τοµεάρχης θα συµπληρώνει ένα µηνιαίο δελτίο (ανά Τοπική ή 

∆ηµοτική Κοινότητα) εργασίας παγιδοθέτη (∆ιαχείρισης ∆ακοπαγίδων) (Υποδειγµα 2) εις διπλούν, που 

θα του χορηγήσει η υπηρεσία, στο οποίο θα αναγράφονται το ονοµατεπώνυµο του παγιδοθετών, η 

εργασία ( π.χ. ανάρτηση - αλλαγή κ.λ.π. ) και ο αριθµός των παγίδων. Τα µηνιαία δελτία θα 

συνυπογράφονται από τον Ανάδοχο ή τον Τεχνικό Υπεύθυνο και τον Τοµεάρχη δακοκτονίας και θα 

υποβάλλονται στην Υπηρεσία το αργότερο εντός του πρώτου πενθηµέρου του επόµενου Μήνα. 

V. ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Η αµοιβή των παγιδοθετών ανά ηµεροµίσθιο (ανά µεταχείρηση) εξαρτάται από τη συµφωνία τους µε 

τον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να τηρεί και να εφαρµόζει απαρέγκλιτα τις σχετικές διατάξεις της 

εργατικής νοµοθεσίας, σε ότι αφορά την αµοιβή, την ασφάλισή τους κτλ. 

VΙ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο προϋπολογισµός του έργου  είναι ο κάτωθι: 

Ανώτερη προϋπολογιζόµενη δαπάνη ανά παγίδα είναι 55,00 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. για όλη την περίοδο 

και για όλες τις µεταχειρίσεις ανά παγίδα(Ανάρτηση-Σήµανση-Αλλαγές-∆ειγµατοληψίες-απανάρτηση-

Πλύσιµο-Συσκευασία Παράδοση).  Η τελευταία αλλαγή  θα γίνει µέσα στον µήνα  Οκτώβριο και θα 

περιλαµβάνει την απανάρτηση, συλλογή , αποθήκευση και παράδοση των  παγίδων. Επίσης θα γίνουν 3 

ηµεροµίσθια που αντιστοιχούν στις τρείς δειγµατοληψίες που θα πραγµατοποιήσουν ο εργολάβος 

παγιδοθεσίας και το εργατοτεχνικό προσωπικό του,  κατά τους µήνες Αύγουστο, Σεπτέµβριο και 

Οκτώβριο σε χρόνο πού θα καθορίζεται από την ∆ΑΟ Π.Ε. Λέσβου. 

Επιπλέον θα απαιτηθεί 1 ηµεροµίσθιο για πλύσιµο – συσκευασία και αποθήκευση των ∆ακοπαγίδων. 

Η ανώτερη αµοιβή για κάθε ηµερήσια εργασία(µεταχείριση) ανά παγίδα θα καθοριστεί µε Απόφαση της 

∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας µε βάσει τον αριθµό των µεταχειρίσεων που θα πραγµατοποιηθούν 

από την υπογραφή της σύµβασης µέχρι την λήξη των εργασιών της παγιδοθεσίας στις 31-10-219 και η 

οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 55,00 Ευρώ ανά παγίδα χωρίς ΦΠΑ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ (ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ) 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Μυτιλήνη,  
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  Αρ. Πρωτ:   
 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 
 
∆/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ 
 
Τµήµα : Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής 
Ταχ. /νση: Καραντώνη 2 
Ταχ Κώδικας :81100 
Πληροφορίες : Λαγουτάρης Γ. 
Τηλέφωνο: 2251046660 
Fax : 2251046995 

E – mail : glagoutaris@pvaigaiou.gov.gr 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

Ανάθεσης διαχείρισης παγίδων τύπου Mcphail (παραλαβή, σήµανση ελαιοδένδρων, ανάρτηση, αλλαγές, 

δειγµατοληψίες, απανάρτηση, καθαρισµός, παράδοση) …δύο χιλιάδων οχτακοσίων τριάντα (2830) 

δακοπαγίδων ( ολογράφως και αριθµητικά) σε …5.660.864 ελαιόδεντρα συνολικού ποσού 

…………………………………………………….. (…………….)Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 

(13%), οι οποίες κατ’ εκτίµηση των επιστηµονικών παραµέτρων µπορούν και να µειωθούν. 

Στο/η ……………………… σήµερα ……… του µηνός …………………… του έτους 2019, ηµέρα 

………………………… στα Γραφεία της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας Περιφερειακής Ενότητας 

Λέσβου, οι παρακάτω υπογραφόµενοι: 

1. 

………………………………………………………………………………………………………………

……… 

………………………………………………………………………………………………………………

…………… 

2. Ο …………………………………………………… του ………………………………… κάτοχος 

του Α.∆.Τ…………………………………………… µε έδρα τ…….……………… της Περιφερειακής 

Ενότητας……………………… που θα καλείται στο εξής ως ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ έχοντας υπόψη την αριθµ. 

………………………..απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου µε την 

οποία κατακυρώνεται το αποτέλεσµα του αριθµ. …………… ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού µε 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα προσφορά µε βάσει µόνο την τιµή του έργου, για την 

«παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσµών µε τη µέθοδο της παγιδοθεσίας µε παγίδες 

τύπου McPhail στους ελαιώνες στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου 

της ελιάς έτους 2019 στην Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου»: 

Άρθρο 1ο 

1. Ο πρώτος των συµβαλλοµένων µε την παραπάνω ιδιότητά του, αναθέτει στον δεύτερο και αυτός 

αναλαµβάνει την διαχείριση δακοπαγίδων σύµφωνα µε τους όρους της ………………. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, 

συνολικού αριθµού παγίδων  2830 σε  5.660.864.  ελαιόδεντρα του συνόλου των τµηµάτων . 

2. Η αµοιβή ορίζεται σε…………….. € πλέον ΦΠΑ 13% ανά τοποθετηθείσα παγίδα για όλη την 
περίοδο,  για κάθε µεταχείριση ………€  ήτοι συνολικού ποσού  

……………………………………………. (……….) Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. (13%), 

σύµφωνα µε την υπ’αρίθµ,………………………………….(Α∆Α:………………………..)Ανάληψη 

Υποχρέωσης της ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού (Αριθµ και ηµερ. εγγραφής ………………και 

α/α:….. στο µητρώο δεσµευσεων) της Π.Ε. Λέσβου. Η πληρωµή θα γίνεται από την Οικονοµική 

Υπηρεσία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου µε βάση τα νόµιµα παραστατικά και δικαιολογητικά. 

 3. Η ανωτέρω τιµή υπόκειται στις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 

αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωµή 
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από την αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και για λογαριασµό της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων και Προµηθειών σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

γ) Κράτηση ύψους 0,06% για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΑΕΠΠ (Ανεξάρτητης 

Επιτροπής Προδικαστικών Προσφυγών), σύµφωνα µε την παρ.3 του αρθ.350 του Ν.4412/2016 και µε 

την επιφύλαξη της ίδιας παραγράφου και σύµφωνα µε την Κοινή Υπουργική Απόφαση αρ.1191 (ΦΕΚ 

969/Β/22-03-2017). 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 3% και στην 

επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. Με κάθε πληρωµή θα γίνεται η προβλεπόµενη από την κείµενη 

νοµοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήµατος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού. 

4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρακολουθεί τις δακοπαγίδες σύµφωνα µε τις οδηγίες της υπηρεσίας. 

Άρθρο 2ο 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Οι εργασίες παγιδοθεσίας θα γίνουν την περίοδο από την έναρξη της που θα καθοριστεί µε εντολή της 

αναθέτουσας αρχής έως 30-11-2019. Η εφαρµογή και η ηµεροµηνία έναρξης της παγιδοθεσίας θα 

καθορίζεται από τη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας µετά από έγγραφη εντολή. Η διάρκεια της αλλαγής 

των παγίδων δεν θα υπερβαίνει τις δύο (2) συνεχείς ηµέρες. Σε περίπτωση που υπάρχουν λόγοι 

ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος πρέπει να ενηµερώσει την υπηρεσία εγγράφως αυθηµερόν. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρακολουθεί τις δακοπαγίδες όσες φορές υποδειχθεί από την υπηρεσία. 

Ο Τεχνικός Σύµβουλος του Αναδόχου και ο υπεύθυνος Τοµεάρχης ∆ακοκτονίας θα παρακολουθούν και 

θα ελέγχουν την τεχνική εφαρµογή της παγιδοθεσίας. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το κατάλληλο και επαρκές, όπως ορίζεται από την διακήρυξη, 

προσωπικό και µέσα (υπεύθυνο τεχνικό σύµβουλο, παγιδοθέτες, µεταφορικά µέσα κ.λ.π.) 

2. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΓΙ∆ΟΘΕΣΙΑΣ 

Οι προδιαγραφές της παγιδιθεσίας αναφέρονται αναλυτικά στην ∆ιακήρυξη και είναι αναπόσπαστο 

τµήµα της παρούσας σύµβασης. 

 

Άρθρο 3ο 

1. Ο ανάδοχος καταθέτει εγγύηση καλής εκτέλεσης ίση προς το 5% της συµβατικής αξίας, προ ΦΠΑ, 

του έργου που θα αναλάβει ήτοι ΕΥΡΩ ………………….  για την καλή εκτέλεση του έργου ως η 

Αριθµ……………………………… εγγυητική επιστολή της 

……………………………………………………………………Τράπεζας 

2. Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της Σύµβασης. Η 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή όλων 

των όρων της Σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.  

3. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης της σήµανσης ή της ανάρτησης ή της αλλαγής ή της 

απανάρτησης ή του καθαρισµού ή της παράδοσης των δακοπαγίδων ή των δειγµατοληψιών 

ελαιοκάρπου πέραν των ανά περίπτωση καθορισθέντων από τη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας 

ηµεροµηνιών, επιβάλλεται στον ανάδοχο πρόστιµο για κάθε µέρα αδικαιολόγητης καθυστέρησης αυτής. 

Συγκεκριµένα: 

Για καθυστέρηση µίας (1) ηµέρας στον ανάδοχο καταλογίζεται πρόστιµο ίσο µε 2,5% επί της 

συµβατικής αξίας (χωρίς το Φ.Π.Α.) των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα.  Για την 

καθυστέρηση δύο (2) ηµερών στον ανάδοχο καταλογίζεται πρόστιµο ίσο µε 5% επί της συµβατικής 

αξίας (χωρίς το Φ.Π.Α.) των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα. Το ποσό παρακρατείται από 

την αµοιβή του αναδόχου.  

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωµα να κηρύξει τον ανάδοχο 

έκπτωτο. 

4. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αδικαιολόγητη µετακίνηση παγίδας, χωρίς προηγούµενη έγγραφη 

ενηµέρωση και έγκριση της Υπηρεσίας τότε επιβάλλεται ποινή 0,5% της συµβατικής αξίας ( χωρίς το 

ΦΠΑ ) επί των αναρτηθέντων δακοπαγίδων. 

5. Στον ανάδοχο δεν επιβάλλονται κυρώσεις ή δεν κηρύσσεται έκπτωτος αν η καθυστέρηση οφείλεται 

στην Υπηρεσία ή σε λόγους ανωτέρας βίας. Η επίκληση λόγων ανώτερης βίας θα πρέπει να γίνεται 

αυθηµερόν (εντός 24 ωρών) και εντός τριών (3) ηµερών υποχρεούται στην προσκόµιση των 

αποδεικτικών στοιχείων. ∆ιαφορετικά χάνει το δικαίωµα να επικαλεσθεί εκ των υστέρων τους λόγους 

ανωτέρας βίας. 

 

Άρθρο 4ο 
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1. Η διαπίστωση της καλής εκτέλεσης της παγιδοθεσίας γίνεται µε πρακτικό που συντάσσεται από την 

επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύµφωνα µε την παράγραφο 11 εδάφιο δ' του άρθρου 221 του 

Ν.4412/2016. 

2. Το πρακτικό θα συντάσσεται βάση των µηνιαίων δελτίων εργασίας τα οποία συντάσσει ο Τοµεάρχης 

∆ακοκτονίας και υπογράφει ο ανάδοχος. 

3. Οι αναρτώµενες δακοπαγίδες θα υπολογίζονται από τη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας βάση των δικών 

της στοιχείων και των επιστηµονικών παραµέτρων. 

4. Η ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας έχει το δικαίωµα, µείωσης των αναρτώµενων παγίδων ή µη 

πληρωµής του συνολικού αριθµού των αναρτώµενων δακοπαγίδων κάθε συνεργείου σε περίπτωση που 

η καρποφορία καταστραφεί από κάποιο αστάθµητο παράγοντα. 

5. Η ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας κατόπιν δειγµατοληψίας για τη διαπίστωση της κατάστασης 

καρποφορίας, έχει το δικαίωµα περικοπής από το πρόγραµµα δακοκτονίας των περιοχών στις οποίες δεν 

υφίστανται οι απαραίτητες προϋποθέσεις εφαρµογής του προγράµµατος. (όταν η καρποφορία 

ελαιοδέντρων είναι µικρότερη από 25% για τις ελαιοποιήσιµες ποικιλίες και 20% για τις βρώσιµες 

ποικιλίες). 

Άρθρο 5ο 

Ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε µορφής ατύχηµα του προσωπικού του. Αποζηµιώνει προστατεύει και 

υπερασπίζεται µε δικά του έξοδα κάθε πράξη η παράλειψη που προκαλεί σε τρίτους ο ίδιος, οι 

αντιπρόσωποι του ή οι υπάλληλοί του κατά τη διάρκεια εκτέλεση της σύµβασης.  Επίσης υποχρεούται 

να τηρεί και να εφαρµόζει απαρέγκλιτα τις σχετικές διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας, σε ότι αφορά 

την αµοιβή, την ασφάλισή τους κτλ. 

Άρθρο 6ο 

Η σύµβαση διέπεται από το ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο των δηµοσίων συµβάσεων.  Σε περίπτωση 

διαφορών που ενδεχοµένως προκύψουν σχετικά µε την εφαρµογή της σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή 

και ο Ανάδοχος καταβάλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους. Κάθε διαφορά που είναι 

αδύνατο να επιλυθεί σύµφωνα µε τα παραπάνω υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα της 

∆ικαιοσύνης. 

Τα ανωτέρω συµφώνησαν και συναποδέχτηκαν οι συµβαλλόµενοι, συντάχθηκε η παρούσα σε τέσσερα 

αντίτυπα και αφού υπογράφτηκαν, έλαβε ο καθένας από ένα αντίτυπο και δύο παρέµειναν στην 

Υπηρεσία. Η παρούσα δύναται να τροποποιείται εγγράφως, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

 

 

 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ                ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

 

 

        ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΤΕΥ∆ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα 1 

και τη διαδικασία ανάθεσης 
Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης: 
 

Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

- Ονοµασία: [ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ– ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ] 

- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : [………] 

- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Καραντώνη 2, 81100 Μυτιλήνη 

- Αρµόδιος για πληροφορίες: [Λαγουτάρης Γεώργιος,] 

- Τηλέφωνο: [22510-46660,] 

- Ηλ. ταχυδροµείο: [glagoutaris@pvaigaiou.gov.gr 

 

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης 
- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του σχετικού CPV): 

[Ηλεκτρονικού τακτικού µειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση υλοποίησης του έργου 

«Παροχή Υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσµών στους ελαιώνες µε την µέθοδο της 

παγιδοθεσίας µε παγίδες τύπου mcphail για το Πρόγραµµα Καταπολέµησης του ∆άκου της ελιάς έτους 

2019 στην ΠΕ Λέσβου» προϋπολογιζόµενης συνολικής δαπάνης προϋπολογιζόµενης συνολικής 
δαπάνης 155.650,00 Ευρώ µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, (πλέον ΦΠΑ ισχύοντος συντελεστή 

13% 20.234,50 Ευρώ, και συνολικού προϋπολογισµού 175.884,50 Ευρώ συµπ. ΦΠΑ µε κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής και CPV 

77100000-1(Γεωργικές υπηρεσίες).] 
- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: [……] 

- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων : [4] 

- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): […] 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 

Στοιχεία Αναγνώρισης Απάντηση 

Πλήρης Επωνυµία:  

Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 

εγκατάστασης 

του οικονοµικού φορέα, αναφέρετε 

άλλον εθνικό αριθµό ταυτοποίησης, 

εφόσον απαιτείται και υπάρχει 

 

Ταχυδροµική διεύθυνση:  

Αρµόδιος ή αρµόδιοι2 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδροµείο: 

∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού 

τόπου) (εάν υπάρχει): 

 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, 

µικρή ή 

µεσαία επιχείρηση; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας 

είναι 

εγγεγραµµένος σε επίσηµο 

κατάλογο/Μητρώο εγκεκριµένων 

οικονοµικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναµο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει 

εθνικού συστήµατος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειµένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 

όπου απαιτείται, 

στην ενότητα Γ του παρόντος µέρους, 

συµπληρώστε το µέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συµπληρώστε και υπογράψτε το µέρος 

VI. 

α) Αναφέρετε την ονοµασία του 

καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 

σχετικό αριθµό εγγραφής ή 

πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται  ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα 

οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 

πιστοποίηση και, κατά 

περίπτωση, την κατάταξη στον επίσηµο 

κατάλογο4: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 

όλα τα 

απαιτούµενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συµπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο µέρος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων):[……][……] 

 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 
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IV,ενότητες Α, Β, Γ, ή ∆ κατά 

περίπτωση ΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της 

σύµβασης: 

ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε 

θέση να προσκοµίσει βεβαίωση 

πληρωµής εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 

πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 

στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει 

απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική 

βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος 

µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; Εάν η 

σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων): 

 

 

 

 

 

 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συµµετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη 

διαδικασία 

σύναψης δηµόσιας σύµβασης από κοινού 

µε 

άλλους; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή 

χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους 

εµπλεκόµενους οικονοµικούς φορείς. 

 

Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού 

φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριµένα καθήκοντα 

…): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους 

οικονοµικούς φορείς που συµµετέχουν 

από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της 

συµµετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

 

 

 

β) [……] 

 

 

 

 

γ) [……] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του 

οικονοµικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρµόδια/εξουσιοδοτηµένα να εκπροσωπούν τον οικονοµικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης: 

 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοµατεπώνυµο 

συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και 

τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδροµική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδροµείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή 

στοιχεία 

σχετικά µε την εκπροσώπηση (τις µορφές 

της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 

 

∆: Πληροφορίες σχετικά µε υπεργολάβους  
Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται να 

αναθέσει οποιοδήποτε µέρος της 

σύµβασης σε τρίτους υπό µορφή 

υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Μέρος III : Λόγοι αποκλεισµού 

Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες6 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού: 

1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση7· 

2. δωροδοκία 

3. απάτη 

4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές 
δραστηριότητες· 
5. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση 

της τροµοκρατίας· 
6. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων. 

Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές 

καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση εις βάρος του οικονοµικού 

φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου14 το 

οποίο είναι 

µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σηµεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει 

εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή 

στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Εάν ναι, αναφέρετε16:  
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α) Ηµεροµηνία της καταδικαστικής 

απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 

σηµεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή 

τους λόγους της 

καταδίκης, β) Προσδιορίστε ποιος έχει 

καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

α) Ηµεροµηνία:[ ], 

σηµείο-(-α): [ ], 

λόγος(-οι):[ ] 

 

β) [……] 

 

γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού 

[……] και σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [ ] 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

ο 

οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που 

να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 

την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισµού 

(«αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που 

λήφθηκαν 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Ασφάλισης 

Πληρωµή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονοµικός φορέας έχει 

εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις 
του όσον αφορά την πληρωµή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης20, στην Ελλάδα και στη 

χώρα στην οποία είναι τυχόν 

εγκατεστηµένος ; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν όχι αναφέρετε: 

α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 

απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη 

και δεσµευτική; 

- Αναφέρατε την ηµεροµηνία 

καταδίκης ή έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής 

απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε 

αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου 

αποκλεισµού: 

2) Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινήστε: 

δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει 

εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που 

οφείλει συµπεριλαµβανόµενων κατά 

περίπτωση, των δεδουλευµένων 

τόκων ή των προστίµων, είτε 

υπαγόµενος σε δεσµευτικό 

διακανονισµό για την καταβολή τους 

ΦΟΡΟΙ                       ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

                                   ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

                                   ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

α)[……]·                       α)[……]· 

β)[……]                        β)[……] 

γ.1) [] Ναι [] Όχι     -[] Ναι [] Όχι 

 

-[……]·                          -[……]· 

 

 

-[……]·                          -[……]· 

 

γ.2)[……]·                      γ.2)[……]· 

 

 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι              δ) [] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτοµερείς 

πληροφορίες 

                                Εάν ναι, να 

                                αναφερθούν 

                                 λεπτοµερείς  

                                 πληροφορίες 

[……]                                [……] 

  

Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον 

αφορά την καταβολή των φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό 

παράπτωµα 

Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση 

συµφερόντων ή επαγγελµατικό 

παράπτωµα 

Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει 
του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του 

στους τοµείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει 

µέτρα που να αποδεικνύουν την 

αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού 

του λόγου αποκλεισµού 

(«αυτοκάθαρση»);  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 

που λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις: 

α) πτώχευση, ή 

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού 

συµβιβασµού, ή 

στ) αναστολή επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων, ή 

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία 

προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις 

νόµου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία: 

- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους 

οποίους ωστόσο ο οικονοµικός φορέας, 

θα δύναται να εκτελέσει τη σύµβαση, 

λαµβανόµενης υπόψη της εφαρµοστέας 

εθνικής νοµοθεσίας και των µέτρων 

σχετικά µε τη συνέχιση της 

επιχειρηµατικής του λειτουργίας υπό 

αυτές αυτές τις περιστάσεις 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……] 

[……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας 

σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

[.......................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 

µέτρα αυτοκάθαρσης; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 

που λήφθηκαν: 

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας 

συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς 
φορείς µε σκοπό τη στρέβλωση του 

[] Ναι [] Όχι 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 
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ανταγωνισµού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

πληροφορίες: 

µέτρα 

αυτοκάθαρσης; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 

που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την 

ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης 
συµφερόντων, λόγω της συµµετοχής του 

στη διαδικασία ανάθεσης της σύµβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

[.........…] 

Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας 

σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη 

πληµµέλεια29 κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, 

προηγούµενης σύµβασης µε 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης 

σύµβασης παραχώρησης που είχε ως 

αποτέλεσµα την πρόωρη 

καταγγελία της προηγούµενης ύµβασης , 

αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες 

κυρώσεις; Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτοµερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 

µέτρα 

αυτοκάθαρσης; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 

που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών 

ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται 

για την εξακρίβωση της απουσίας των 

λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των 

κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 

αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα 

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε 

αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας 

αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 

αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες 

που ενδέχεται να του 

αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες 

που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς 

τις αποφάσεις που αφορούν τον 

αποκλεισµό, την 

επιλογή ή την ανάθεση; 

 

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως ∆ του παρόντος µέρους), ο 

οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι: 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να συµπληρώσει 
αυτό το πεδίο µόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη, ότι ο οικονοµικός φορέας µπορεί να συµπληρώσει µόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV 

χωρίς να υποχρεούται να συµπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

 

Εκπλήρωση όλων των 

απαιτούµενων κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται 
στην διακήρυξη. 

 

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονοµικός φορέας είναι 
εγγεγραµµένος στα σχετικά 

επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο 

κράτος µέλος εγκατάστασής; του: 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

 

Β: Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν προσδιοριστεί από τηναναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

 

Οικονοµική και 
χρηµατοοικονοµική επάρκεια 

Απάντηση: 

1. Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος 
εργασιών του οικονοµικού φορέα για 

τον αριθµό οικονοµικών ετών που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύµβασης : 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……] 

[…]νόµισµα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……] 

[…]νόµισµα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……] 

[…]νόµισµα 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύµφωνα µε τα µέρη Ι – 

IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών 

ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαι σε θέση, κατόπιν αιτήµατος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονται31, εκτός εάν: 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 

απευθείας µε πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται 

δωρεά32. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στ... [προσδιορισµός της αναθέτουσας 

αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο µέρος Ι, ενότητα Α], προκειµένου να αποκτήσει 

πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το 

αντίστοιχο µέρος/ενότητα/σηµείο] του παρόντος Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλώσης για τους 

σκοπούς τ... [προσδιορισµός της διαδικασίας προµήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραποµπή στη 

δηµοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθµός αναφοράς)]. 

Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……] 

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) µίας (ενός) θα 

αναφέρεται το σύνολο αυτών 

2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρµοδίων, όνοµα και επώνυµο, όσες φορές χρειάζεται. 

3 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, των 

µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές 

απαιτούνται µόνο για στατιστικούς σκοπούς. 

Πολύ µικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζοµένους και της 

οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 2 

εκατοµµύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζοµένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατοµµύρια 

ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ µικρές ούτε µικρές και οι οποίες 
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζοµένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 43 

εκατοµµύρια ευρώ. 

4 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

5 Ειδικότερα ως µέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόµοιου καθεστώτος. 

6 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης είναι 

δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου 

συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 

7 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 

2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

8 Σύµφωνα µε άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 

“διαφθορά”. 

9 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύµβασης περί της καταπολέµησης της δωροδοκίας στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 

195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του 

Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 

192 της 31.7.2003, σ. 54). 

Περιλαµβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και 

εφαρµογή της Σύµβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» 

(αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείµενη νοµοθεσία). 

10 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε τη προστασία των οικονοµικών συµφερόντων 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 

(ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
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11 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συµβουλίου, της 13
ης

 Ιουνίου 2002 για 

την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισµού 

περιλαµβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήµατος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της 

εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

12 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη 

χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωµατώθηκε µε το ν. 

3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές 

δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

13 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και 

για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 

2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική 

νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και 

προστασία των θυµάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

14 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε), 

τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της 

παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

15 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

16 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

18 Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί µε τελεσίδικη απόφαση από τη συµµετοχή σε διαδικασία 

σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε µπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την 

περίοδο αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 

19 Λαµβανοµένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκληµάτων που έχουν διαπραχθεί (µεµονωµένα, κατ’ 

εξακολούθηση, συστηµατικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των µέτρων που 

λήφθηκαν. 

20. Στην περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 

Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 

όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). 

21. Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύµβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 

καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου 

συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισµός θα ήταν 

σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν 

έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές ποσό που οφείλεται 

λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το τελευταίο 

εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσµίας αίτησης συµµετοχής ή σε 

ανοικτές διαδικασίες της προθεσµίας υποβολής προσφοράς 

22. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

23. Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης στις 

κείµενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύµβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2. 

24. Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) 

25. Άρθρο 73 παρ. 5. 

26. Εφόσον στα έγγραφα της σύµβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριµένη διάταξη, να συµπληρωθεί 

ανάλογα το ΤΕΥ∆ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

27. Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύµβασης. 

28. Πρβλ άρθρο 48. 

29. Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) 

30. Όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α, οι οικονοµικοί φορείς από ορισµένα 

κράτη µέλη οφείλουν να συµµορφώνονται µε άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτηµα 

αυτό. 
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31. Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

32. Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονοµικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 

παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, 

τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 

 

Α. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Εκδότης (πλήρης Επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος) 

.......................................................................................................... 

Ηµεροµηνία Έκδοσης : ………………………………………………………………………… 

ΠΡΟΣ: 

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου 

Ταχ/κή ∆ιεύθυνση: Καραντώνη 2, 81100 Μυτιλήνη 

Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. ……………….. ποσού ………………………. ευρώ1 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µµέχρι του ποσού των 

ευρώ …………………………2υπέρ του  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοµατεπώνυµο, 

πατρώνυµο) ........................... ..............................,ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) 

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

(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) ........................, 

ΑΦΜ: ......................(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών προσώπων α) (πλήρη επωνυµία) 

.............................................., ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ....................... β) (πλήρη επωνυµία) 

………………………………, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .........................................3 ατοµικά και 

για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς 

τους ως µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για τη συµµετοχή του/της/τους σύµφωνα µε την 

αριθµό/ηµεροµηνία)....................διακήρυξη.....................................................4 της (Αναθέτουσας 

Αρχής), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύµβασης: 

(………………………………………………………….……..τίτλος σύµβασης)”/ για το/α τµήµα/τα 

....................................................................................................... ......................................5 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από τη συµµετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις 

του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από 

µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης 

σας µέσα σε πέντε ( 5) ηµέρες 6 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την  

…………………………………………………………………………….. 

7 ή η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι 

µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζα µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας 

µας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. Αποδεχόµαστε να παρατείνοµε την ισχύ της εγγύησης 

ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την 

παράταση της προσφοράς, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από 

την ηµεροµηνία λήξης της8. 

Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και 

το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµά να εκδίδουµε 9 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 

1. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της__σύµβασης σε 

συγκεκριµένο χρηµατικό ποσό και δε µπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιµώµενης αξίας της 

σύµβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθµητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 

2. όπως υποσηµείωση 1. 

3. Συµπληρώνεται µε όλα τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 

4. Συνοπτική περιγραφή των προς προµήθεια αγαθών / υπηρεσιών, κλπ. 

5. Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τµήµατος/τµηµάτων της 

∆ιακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα 

έγγραφα της σύµβασης, συµπληρώνεται ο αύξων αριθµός του/ων τµήµατος/τµηµάτων για το/α οποίο/α 

υποβάλλεται προσφορά. 
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6. Να οριστεί ο χρόνος σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

7. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος τουλάχιστον κατά 

τριάντα (30) ηµέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 

8. Άρθρο 72 Ν. 4412/2016 

9. Ο καθορισµός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν 

στην Ελλάδα θεσµοθετήθηκε µε την υπ'αριθ.2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) 

απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της 

σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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Β. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Εκδότης (Πλήρης Επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος) 

………………………………………………………………………… 

Ηµεροµηνία έκδοσης: …………………………….. 

ΠΡΟΣ: 

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας  

Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου 

Ταχ/κή ∆ιεύθυνση: Καραντώνη 2, 81100 Μυτιλήνη 

Εγγύηση µας υπ’αριθµ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ1 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ευρώ 

…………………………2 υπέρ του (i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοµατεπώνυµο, 

πατρώνυµο) .........................., ΑΦΜ: .......................... (διεύθυνση) 

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

(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) ...................., ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) ....................... ……………………. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυµία) .............................................., ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ....................... β) 

(πλήρη επωνυµία) ………………………………, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) ...........................................................................3 ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως 

αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µµεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή 

κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση της σύµβασης (τίτλος σύµβασης) σύµφωνα µε την … Εγκριτική 

Απόφαση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της 

σύµβασης: (………………………………………………………….……..τίτλος σύµβασης)”/  σύµφωνα 

µε την αριθµό/ηµεροµηνία)....................διακήρυξη…………….της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο την παραπάνω αιτία και τις απορρέουσες υποχρεώσεις του/της 

(υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.  Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη 

διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή 

ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης σας µέσα σε πέντε ( 5) ηµέρες από την 

απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ………………………………………………………………..  ή η 

παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι 

µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζα µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας 

µας.  Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

πάγιο τέλος χαρτοσήµου.  Αποδεχόµαστε να παρατείνοµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο 

της Υπηρεσίας σας, στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της 

προσφοράς, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία 

λήξης της 8. 

Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και 

το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµά να εκδίδουµε  

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 

1. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης καθορίζεται σε ποσοστό 5% της αξίας της 

σύµβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθµητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 

2. όπως υποσηµείωση 1. 

3. Συµπληρώνεται µε όλα τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 

4. Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τµήµατος/τµηµάτων της 

∆ιακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα 

έγγραφα της σύµβασης, συµπληρώνεται ο αύξων αριθµός του/ων τµήµατος/τµηµάτων για το/α οποίο/α 

υποβάλλεται προσφορά. 

5. Συνοπτική περιγραφή των προς προµήθεια αγαθών / υπηρεσιών, κλπ. 

6. Ορίζεται ο χρόνος σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

7. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι 

µεγαλύτερος από το συµβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για το διάστηµα που θα ορίζεται στα 

έγγραφα της σύµβασης. 
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8. Άρθρο 72 Ν. 4412/2016 

9. Ο καθορισµός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν 

στην Ελλάδα θεσµοθετήθηκε µε την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) 

απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της 

σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ  ΣΥΛΛΗΨΗΣ ∆ΑΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗ Ή ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           ΤΟΜΕΑΣ:……………………………… 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ               ΤΟΠ./∆ΗΜΟΤ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ……………………… 

∆/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ            ΠΑΓΙ∆ΟΘΕΤΗΣ:…………………………………….            

Π.Ε ΛΕΣΒΟΥ 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ∆ΑΚΩΝ 

 

 Της……………………………………………….(Ηµεροµηνία/ες) 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ (1η): ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ(2η): 
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∆
Α
Κ
Ο
Ι 

Θ
Η
Λ
Υ
Κ
Ο
Ι 

∆
Α
Κ
Ο
Ι 

Σ
Υ
Ν
Ο
Λ
Ο

 

∆
Α
Κ
Ω
Ν

 

Α
/Α

 

Π
Α
Γ
Ι∆
Α
Σ

 

Α
Ρ
Σ
Ε
Ν
ΙΚ
Ο
Ι 

∆
Α
Κ
Ο
Ι 

Θ
Η
Λ
Υ
Κ
Ο
Ι 

∆
Α
Κ
Ο
Ι 

Σ
Υ
Ν
Ο
Λ
Ο

 

∆
Α
Κ
Ω
Ν

 

Α
/Α

 

Π
Α
Γ
Ι∆
Α
Σ

 

Α
Ρ
Σ
Ε
Ν
ΙΚ
Ο
Ι 

∆
Α
Κ
Ο
Ι 

Θ
Η
Λ
Υ
Κ
Ο
Ι 

∆
Α
Κ
Ο
Ι 

Σ
Υ
Ν
Ο
Λ
Ο

 

∆
Α
Κ
Ω
Ν

 

Α
/Α

 

Π
Α
Γ
Ι∆
Α
Σ

 

Α
Ρ
Σ
Ε
Ν
ΙΚ
Ο
Ι 

∆
Α
Κ
Ο
Ι 

Θ
Η
Λ
Υ
Κ
Ο
Ι 

∆
Α
Κ
Ο
Ι 

Σ
Υ
Ν
Ο
Λ
Ο

 

∆
Α
Κ
Ω
Ν

 

1    31    61    91    
2    32    62    92    
3    33    63    93    
4    34    64    94    
5    35    65    95    
6    36    66    96    
7    37    67    97    
8    38    68    98    
9    39    69    10    
10    40    70    101    
11    41    71    102    
12    42    72    103    
13    43    73    104    
14    44    74        
15    45    75        
16    46    76        
17    47    77        
18    48    78        
19    49    79        
20    50    80        
21    51    81        
22    52    82    .    
23    53    83    .    
24    54    84    .    
25    55    85        
26    56    86        
27    57    87        
28    58    88        
29    59    89        
30    60    90        
ΣΥΝΟΛ

Ο 
   ΣΥΝ

ΟΛΟ 
   ΣΥ

ΝΟ
ΛΟ 

   ΣΥ

ΝΟ

ΛΟ 

   

 
                                                                                                                    Ο ΠΑΓΙ∆ΟΘΕΤΗΣ 

                                                                                     
 
 
                                                                                                                         (Υπογραφή) 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ 
∆/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΜΗΝΑΣ:……………………………… 

 
Νο:………………………………………….. 
 
ΜΗΝΙΑΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ(∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΑΚΟΠΑΓΙ∆ΩΝ). 
 
ΠΑΓΙ∆ΟΘΕΤΗ ΕΤΟΥΣ 2018 

 
ΤΟΜΕΑΣ:………………………………………………… 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΠΑΓΙ∆ΟΘΕΤΗ 

ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΠΑΓΙ∆ΕΣ 

 
ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ:…………………………………………… 

  ΑΝΑΡΤΗΣΗ/ ΑΛΛΑΓΗ/ 
∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ/ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 

 
ΤΟΠ. Ή ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ:……………………………. 

    

     

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ :…………………………………………….     

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:………………………………     

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΑΙΟ∆ΕΝΤΡΩΝ:………………………….     

ΑΝΑΡΤΗΘΕΙΣΕΣ ΠΑΓΙ∆ΕΣ  :…………………………..     

     

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:     

     

     

     

     

     

     

   ΣΥΝΟΛΟ ……………………………. 

 
Ο ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ∆ΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ Ή Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
 
 
 
     (Υπογραφή-σφραγίδα)                                                                                                                  (Υπογραφή-σφραγίδα) 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 3-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΝΟΣ 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ 
∆/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

 
Νο……………………… 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
∆ΑΚΟΠΑΓΙ∆ΩΝ ΜΗΝΟΣ:…………………………2018 

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΟΛ
Ο 
ΠΑΓΙ∆
ΩΝ 

ΑΜΟΙΒΗ/ 
ΠΑΓΙ∆Α 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΜΟΙΒΗ 

Α/Α ∆ΗΜΟΤΙΚΗ 
Ή ΤΟΠΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

Π.Χ 
1/7 

            Κατακυρωθείσα 
τιµή/ αριθµό 
ηµεροµισθίων 
(µεταχειρίσεων) 

Σύνολο 
παγίδων Χ 
αµοιβή ανά 
παγίδα 

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  

13                  

14                  

15                  

16                  

14                  
                                   ΣΥΝΟΛΟ Ή ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ……….  …………… 

 

  
                                                                                                                          ΤΟΠΟΣ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ……………………………………………… 
                  

 
Ο ∆/ΝΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ∆ΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ Ο ΕΠΟΠΤΗΣ ∆ΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 
 
 

(Υπογραφή-σφραγίδα) (Υπογραφή-σφραγίδα) (Υπογραφή-σφραγίδα) 
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