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ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡIΘ.  1/2021 

Ανοικτός ηλεκτρονικός  διαγωνισμός για τον από εδάφους δολωματικό 

ψεκασμό ελαιόδεντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής 

Καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς έτους  2021 στους ελαιώνες της 

Περιφερειακής Ενότητας  Xίου. 

                                                      Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ  : 108472 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :14/5/2021, ημέρα Παρασκευή 

Ώρα : 10:00π.μ 

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Χίου 

Κωνσταντίνου Μονομάχου 37, Δήμος Χίος, Χίος. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ  Χωρίς ΦΠΑ: 129.778,20€ 

Συνολικός ΦΠΑ (9%): 11.680,04€ 

Σύνολο με ΦΠΑ: 141.458,24€ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Όπως αναλυτικά ορίζονται στα σχετικά Παραρτήματα   

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Από υπογραφής της σύμβασης έως και  31-10-2021 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ       

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων 

νόμιμες  κρατήσεις 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
Πιστώσεις από το λογαριασμό Υπουργείου Εσωτερικών, που 

τηρείται στο Τ.Π.& Δ. με τίτλο Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι 

Περιφερειών για κάλυψη αναγκών δακοκτονίας έτους 2021 

(Απόφαση  
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ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 

Το θεσμικό  πλαίσιο όπως αυτό καταγράφεται στο  άρθρο 4 του τεύχους διακήρυξης που αποτελεί 

αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Διακηρύσσομε Ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή 

υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό των ελαιόδεντρων, στα πλαίσια του 

Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2021 στους ελαιώνες της 

Περιφερειακής Ενότητας Χίου» και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 

άποψης προσφορά. 

1. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 129.778,20 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ,  πλέον ΦΠΑ (ποσοστό 9%) 11.680,04 ευρώ, και συνολικά σε 141.458,24 ευρώ και θα βαρύνει τον 
ΚΑΕ 5241 του Φορέα 2295 

2. Η διάρκεια του έργου ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως τις 31/10/2021. 
3. Οι γενικοί και ειδικοί όροι του διαγωνισμού περιγράφονται αναλυτικά στα συνημμένα Παραρτήματα τα 

οποία είναι  αναπόσπαστα μέρη της παρούσας. 
4. Οι προσφορές θα αφορούν το σύνολο των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων  του Πίνακα Α του 

Παραρτήματος Α και δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μεμονωμένες Δημοτικές Ενότητες. 
5. Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για  εκατόν 

είκοσι  (120) ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
6. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις ημεδαπής ή 

αλλοδαπής, όμιλοι, συνεταιρισμοί, ενώσεις νομικών ή φυσικών προσώπων, κοινοπραξίες των ανωτέρω 
με οποιοδήποτε συνδυασμό που υποβάλλουν κοινή προσφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης. 

7. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ( Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ), μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr,.  

8. Η παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 
(www.pvaigaiou.gov.gr), στο πρόγραμμα Διαύγεια, στο κεντρικό ηλεκτρονικό μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων και στη διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr . 

9. 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, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ 120/Α/29-5-1-2013), στο άρθρο 11 της ΥΑ Π 
1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-12013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και στο Π.Δ.60/2007. 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ 
ΤΥΠΟ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

www.promitheus.gov.gr ΠΕΜΠΤΗ  8/4/2021 ΠΕΜΠΤΗ  8/4/2021 
ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00μ.μ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 9/5/2021 
ΚΑΙ ΩΡΑ 3:00 μ.μ  

 

 Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο σύστημα. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν δυνατότητα να αποσύρουν ή να ακυρώσουν 

προσφορά μετά την υποβολή της. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.pvaigaiou.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της Υ.Α Π1 2390/2013 

 

10. «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών Δημοσίων 
συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).    

11. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία θα οριστεί σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4024/2011 άρθρο 26 και τις υπ’ αριθ. α) Φ18/οικ. 23243/2011 και β) Φ 18/οικ. 
21526/04-11-2011 και Φ18/21700/19-10-2013 εγκυκλίους του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

 

Παροχή Διευκρινίσεων 

 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να αιτούνται  συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το 

περιεχόμενο της  παρούσας διακήρυξης, μέχρι και έξη (6) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας 

κατάθεσης προσφορών και αυτές παρέχονται το αργότερο τέσσερεις (4) ημέρες προ της εκπνοής της ως 

άνω προθεσμίας.  
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
«Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό  ελαιόδεντρων στα πλαίσια 

του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2021 στους 
ελαιώνες της Περιφερειακής Ενότητας Χίου» 

 
 

Διάρκεια του Έργου: Από υπογραφή σύμβασης έως 31.10.2021 
  

Προϋπολογισμός:  Εκατό είκοσι εννιά χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα οκτώ ευρώ και είκοσι 
λεπτά 

 (129.778,20 €) 
μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  

 
                                       Το έργο χρηματοδοτείται από Εθνικούς πόρους 
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός,  

του ν.4412/2016 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά με βάση μόνο την τιμή 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ημερομηνία :09/5/2021 

Ώρα : 3:00 μ.μ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ημερομηνία : 14/5/2021 

Ώρα : 10:00 π.μ 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΟΝΟΜΑΧΟΥ 37, ΧΙΟΣ 

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Εκατό είκοσι (120) ημέρες από την επομένη 

της ημερομηνίας διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 77100000-1 Γεωργικές υπηρεσίες 

KAE 2295.5241.0001  

«Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής» 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 141.458,24€ 

  (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 9%) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  Από την ημερομηνία υπογραφής της, 
 έως 31/10/2021 
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 ΑΡΘΡΟ 1 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 
 Επωνυμία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ 
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής  
 

Ταχυδρομική 
διεύθυνση: 

Κωνσταντίνου Μονομάχου 37, 82131 ΧΙΟΣ 

Τηλέφωνο: 2271353328 
Φαξ: 2271353338 
Ιστοσελίδα: http://www.pvaigaiou.gov.gr/web/guest/diagonismoi  
Αρμόδιος 
υπάλληλος για 
πληροφορίες: 

Φωκίδης Στέφανος τηλ. 2271353342  
Email: s.fokidis@2539.syzefxis.gov.gr   
Αργυρούδη Ειρήνη τηλ.2271353329 
Email: irene.argyroudi@2539.syzefxis.gov.gr 

 

ΑΡΘΡΟ 2 : ΤΙΤΛΟΣ, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ, ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

2.1 Τίτλος της σύμβασης : 

 «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιόδεντρων 

στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς 

στους ελαιώνες της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, στα πλαίσια του Προγράμματος 

Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς, έτους 2021». 

2.2 Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (Άρθρο 6 Ν.4412/2016)  
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό 129.778,20 €  για ένα έτος, χωρίς ΦΠΑ, και στο ποσό 

των 141.458,24 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 9%). Για τη δέσμευση του ποσού, έχει ληφθεί η σχετική 

απόφαση ανάληψης υποχρέωσης αρ.πρ13617/546.-Ημερομηνία Εγγραφής : 16/3/2021 (ΑΔΑ :ΨΔΟΝ7ΛΩ-

ΒΒ6) 

2.3 Τόπος παροχής υπηρεσιών της σύμβασης (Άρθρο 53 παρ 2 εδ. ια, του Ν.4412/2016)  
Οι ελαιώνες των τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, όπως 

περιγράφονται στον Πίνακα Ι του Παραρτήματος Α, της παρούσας διακήρυξης.  

2.4 Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης (Άρθρο 53 παρ 2 εδ. ε, του 

Ν.4412/2016)  
Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό 

ελαιόδεντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς. Οι υπό 

ανάθεση υπηρεσίες και οι λοιπές ειδικές απαιτήσεις, περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας διακήρυξης.   

http://www.pvaigaiou.gov.gr/web/guest/diagonismoi
mailto:s.fokidis@2539.syzefxis.gov.gr
mailto:irene.argyroudi@2539.syzefxis.gov.gr
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 ΑΡΘΡΟ 3 : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Άρθρο 53 παρ 2 εδ. ια και άρθρο 217 του 

Ν.4412/2016) 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως τις 31 Οκτωβρίου 

του 2021 

ΑΡΘΡΟ 4 : ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 

αυτής εκ δοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως από :  

1. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Το Π.Δ.137/2010 «Οργανισμός Π. Βορείου Αιγαίου» (ΦΕΚ Α' 230/27-12 10). 

3. Την με αριθ. 91846/23-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου (ΦΕΚ 4281/Β΄/30-12-2016), σχετικά με έγκριση τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας  Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 

4. Την με αρ. 48156/3197/14-09-2020 (ΦΕΚ763/ΥΟΔΔ/18-09-2020) απόφαση του Περιφερειάρχη 
Βορείου Αιγαίου περί "Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και 
ανάθεση τομέων ευθύνης". 

5. Την με αρ. . 498703316/21-09-2020 (ΦΕΚ 4125/Β΄/24-09-2020) απόφαση του Περιφερειάρχη 
Βορείου Αιγαίου περί "Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες στην Περιφέρεια 
Βορείου Αιγαίου". 

6. Τον Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».  

7. Τον Ν. 4430/2016 (Α΄ 205) «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και 

άλλες διατάξεις».  

8. Τον Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».  

9. Τον Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 

(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.  

10. Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός 

των μελών τους με κλήρωση».  

11. Τον Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…».  

12. Το άρθρο 68 “Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών” του Ν. 3863/2010 (Α 115) 

«Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις».  

13. Τον Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 

Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».  

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

και ισχύει.  

15. Τον Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και 

ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15.  

16. Το Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».  

17. Το Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία».  

18. Το Π.Δ.118/2007 (Α΄150) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» για τις διατάξεις που ισχύουν. 
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19. Τη με αριθμ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα 

«Έγκριση του "Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης" (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 

4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» 

(ΦΕΚ Β΄ 3698).   

20. Το με υπ΄ αριθμ. 13277/340396/04-12-2020 έγγραφο του ΥΠ.Α.Α.&Τ./Διεύθυνση Προστασίας 

Φυτικής παραγωγής/Τμήμα Β «Περί έναρξης προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου 

της ελιάς για το έτος 2021». 

21.  Το με υπ΄ αριθμ. 2354/27183/2-03-2016   έγγραφο του Υ.Α.Α.&Τ./Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής 

παραγωγής/Τμήμα Β «Προϋποθέσεις εφαρμογής προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του 

δάκου της ελιάς ». 

22. Την υπ΄ αριθμ. Απόφαση 03/27-01-2021 (Πρακτικό Νο 01/27.01.2021) του Περιφερειακού 

Συμβουλίου Π.Β. Αιγαίου «Έγκριση για την έναρξη εφαρμογής του προγράμματος δακοκτονίας 

έτους 2021» (ΑΔΑ :ΨΘΖ37ΛΩ-ΦΙ5). 

23.  Την υπ΄αριθμ 170/2021Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Πρακτικό  Νο6) της Περιφέρειας 

Βορείου Αιγαίου, περί έγκρισης της διενέργειας ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για το 

πρόγραμμα δακοκτονίας έτους 2021 στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου (ΑΔΑ: ΨΚΜ07ΛΩ-Μ90) 

24. Την υπ’αριθμ 289/2021. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής(Πρακτικό  Νο9) Βορείου   Αιγαίου με 

θέμα : «έγκριση όρων διακηρύξεων και τεχνικών προδιαγραφών διαγωνισμών δακοκτονίας 2021». 

25. Την με αρ.πρ  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης αρ.πρ13617/546.-Ημερομηνία Εγγραφής 

:16/3/2021 (ΑΔΑ :ΨΔΟΝ7ΛΩ-ΒΒ6)  της Δ/νσης  Οικονομικού- Δημοσιονομικού ελέγχου της 
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26.  Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 

27. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 9791/8-2-2021 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών «Περί 

επιχορήγησης των Περιφερειών της χώρας από τους Κ.Α.Π. έτους 2021 με ποσό 20.954.300,00 € 

προς κάλυψη δαπανών Δακοκτονίας» (ΑΔΑ: 6ΙΟΒ46ΜΤΛ6-ΙΧΥ). 

28. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκ δοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  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. 

ΑΡΘΡΟ 5 : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της 

Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί 

παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα 

τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον 

υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 

εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  

α) την ημερομηνία έκδοσης,  

β) τον εκδότη,  

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,  

δ) τον αριθμό της εγγύησης,  

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται 

η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),   

ζ) τους όρους ότι:  

αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος 

της διαιρέσεως και της διζήσεως, και  

ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού,  

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή 

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

και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της 

σχετικής σύμβασης.Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών 

προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Άρθρα 19 και 25 του Ν. 4412/2016)  
α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτος –μέλος της Ένωσης ή σε κράτος –μέλος 

του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη 

Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ)  
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β) ενώσεις οικονομικών φορέων συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων. Οι ενώσεις 

οικονομικών φορέων δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν συγκεκριμένη νομική μορφή, προκειμένου να 

υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν 

κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την 

ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.  

γ) συνεταιρισμοί . 

ΑΡΘΡΟ 7 :  ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

7.1 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής1, που ανέρχεται 

στο ποσό των   2.595,56 € (δύο χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα πέντε ευρώ και πενήντα έξι  λεπτά). 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 

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

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

ισχύος της προσφοράς του άρθρου 9 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.  

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

πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

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

Επίσης εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

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

ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  

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

επ’ αυτών. 

 

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

αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στην παρ. 7.5 του παρόντος άρθρου.  

7.2 Λόγοι αποκλεισμού (άρθρο 73 και 74 ν. 4412/2016)  
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: 

Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους 

(παρ. 1 άρθρου 73  ν. 4412/2016) :  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

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

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

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

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

 
1  Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης 

συμμετοχής υπολογίζεται με 2% επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων 

τμήματος/τμημάτων (Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 1α ν. 4412/2016) 
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25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, 

σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

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

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 

2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια 

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

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 

ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 

της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

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

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

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

αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

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

καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

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

ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον 

στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

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

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

7.3 Αποκλεισμός από τη συμμετοχή 
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων οικονομικός 

φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 

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

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 

καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 
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φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 

για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας2,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 

μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα 

κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 

4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 

στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή 

προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται 

για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει 

αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 

κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 

αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 

στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 

του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 

καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο 

εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και 

τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας . 

7.4 Αποκλεισμός κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
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. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε 

μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους 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 αμετάκλητη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε 

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

 
2 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή στο 

Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.  
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δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (παρ. 7 άρθρου 73 ν. 

4412/2016). 

7.5 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  
 Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 

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

Ειδικότερα απαιτείται: 

• να έχουν εξασφαλίσει την απασχόληση τεχνικού υπεύθυνου (γεωπόνου ή τεχνολόγου γεωπονίας) 

για το διάστημα ισχύος της σύμβασης, εφόσον ο εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα δεν είναι ο 

ίδιος γεωπόνος ή τεχνολόγος γεωπονίας.  Δηλώνεται με υπεύθυνη δήλωση και στη συνέχεια 

(στάδιο κατακύρωσης) με προσκόμιση σχετικής σύμβασης ή στην περίπτωση που ο εκπρόσωπος 

είναι γεωπόνος ή τεχνολόγος Γεωπονίας με προσκόμιση του τίτλου σπουδών και της άδειας 

ασκήσεως επαγγέλματος από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε.  

• να έχουν πιστοποιηθεί όλοι οι χειριστές γεωργικών ψεκαστικών μέσων στο σύστημα ορθολογικής 

χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων του Υπ.Α.Α.Τ. 

• ο εξοπλισμός εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων πρέπει να φέρει Πιστοποιητικό Επιθεώρησης που 

εντάσσει τον εξοπλισμό στην κατηγορία Ι και ΙΙ και να συνοδεύεται από αυτοκόλλητο σήμα 

καταλληλόλητας, όπως προβλέπεται στη ΥΑ Ε8 1831/39763/2015 (ΦΕΚβ671). Εξαιρούνται οι 

επινώτιοι ψεκαστήρες 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8 : ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΥΤΑ, ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ / 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (Άρθρα 2 παρ. 1 περ. 14, 53 και 121 

Ν.4412/2016)  
 

8.1. Έγγραφα σύμβασης  
Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016 για 

τον παρόντα διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα :  

α) Η παρούσα διακήρυξη με τα παραρτήματά της.  

β) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)  

γ) Το συμφωνητικό  

δ) Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή  

 

8.2 Σειρά ισχύος  
Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση ή/και η εκτέλεση της σύμβασης, σε 

περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, έχουν την κάτωθι σειρά ισχύος:  

1. Το συμφωνητικό.  

2. Η Διακήρυξη με τα παραρτήματά της.  

3. Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή. 

4. Η τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου  
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8.3 Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της διακήρυξης, στα 

Παραρτήματά της και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (τεύχη) μέσω της ιστοσελίδας της Αναθέτουσας 

Αρχής: http://www.pvaigaiou.gov.gr/web/guest/diagonismoi 

Τα προαναφερόμενα τεύχη διατίθενται και από το κεντρικό κτήριο της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΧΙΟΥ, Κωνσταντίνου Μονομάχου 37,Χίος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και 

ώρες .  

8.4 Διευκρινίσεις – Συμπληρωματικές πληροφορίες (άρθρο 121 του Ν.4412/2016)  
Εφόσον ζητηθούν εγγράφως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λ.π. για τον διαγωνισμό, το 

αργότερο 6 μέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών, αυτές θα παρέχονται εγγράφως 

από την Αναθέτουσα Αρχή, το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών.  

ΑΡΘΡΟ 9 : ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Άρθρο 97 του Ν.4412/2016)  
Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστημα εκατό είκοσι (120) ημερών από 

την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο 

του ανωτέρω αναφερόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Για τυχόν παράταση της ισχύος της 

προσφοράς, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παρ 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016.  

ΑΡΘΡΟ 10 : ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  
Η παρούσα διακήρυξη και τα Παραρτήματά αυτής θα δημοσιευθούν στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 

66 του Ν.4412/2016. Περίληψη της παρούσας θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με το 

Ν.3861/2010. Η παρούσα διακήρυξη μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (αναλυτική διακήρυξη μετά 

των παραρτημάτων της) θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 

http://www.promitheus.gov.gr και στον δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής: 

http://www.pvaigaiou.gov.gr/web/guest/diagonismoi . 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το 

άρθρο 185 του Ν. 4764/2020(Περί δημοσιεύσεων διακηρύξεων στο περιφερειακό και τοπικό τύπο-

Τροποποίηση του άρθρου 379 του Ν.4412/2016) ως εξής:  

- σε μία τοπική εφημερίδα, (συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 01/01/2022) 

ΑΡΘΡΟ 11 : ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (Άρθρο 86 Ν.4412/2016)  
Κριτήριο για την επιλογή του οικονομικού φορέα και την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, με την πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής στο 

διαγωνισμό.   

http://www.pvaigaiou.gov.gr/web/guest/diagonismoi
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.pvaigaiou.gov.gr/web/guest/diagonismoi
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ΑΡΘΡΟ 12 : ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Άρθρα 73, 74 και 75 Ν. 4412/2016)  

12.1 Γενικά 
Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό περιγράφονται στο παρόν άρθρο και αποτυπώνονται στο 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (εφεξής ΤΕΥΔ), το οποίο αποτελεί Υπεύθυνη Δήλωση των 

οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη 

και παρέχει προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις 

των άρθρων 73 παρ. 1, 73 παρ. 2 και 73 παρ 4 εδ. α και θ του Ν. 4412/2016.  

12.2 ΤΕΥΔ (Άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016)  
Το ΤΕΥΔ της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης συντάχθηκε σύμφωνα με την Κατευθυντήρια 

Οδηγία 23 της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) και διατίθεται στους οικονομικούς φορείς δωρεάν, μέσω της 

ιστοσελίδας της Αρχής σε δύο μορφές αρχείου: Αρχείο PDF, ψηφιακά υπογεγραμμένο (από την Αναθέτουσα 

Αρχή), αναρτημένο μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης & Αρχείο.doc (σε επεξεργάσιμη μορφή), 

αναρτημένο επικουρικά μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης για τη διευκόλυνση των οικονομικών 

φορέων προκειμένου να το συμπληρώσουν, να το υπογράψουν και το υποβάλουν στην αναθέτουσα αρχή 

σε έντυπη μορφή.  

12.3 Προϋποθέσεις συμμετοχής: 
 Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, έτσι όπως αποτυπώνονται στο ΤΕΥΔ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 

τμήμα της παρούσας (Παράρτημα A) είναι οι εξής:  

Α) Να μην υπάρχει σε βάρος του οικονομικού φορέα, αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από 

τους λόγους, που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως αυτοί αποτυπώνονται 

στο Μέρος ΙΙΙ. Α του ΤΕΥΔ (λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες). Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται 

επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος 

του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Οικονομικός φορέας, στο πρόσωπο του οποίου 

συντρέχει λόγος αποκλεισμού της παρούσας περίπτωσης Α, 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. 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, με αμετάκλητη απόφαση, από 

τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της 

ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Κατά τα 

λοιπά εφαρμόζονται οι παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.  

Β) Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 73 

του Ν.4412/2016, όπως αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ. (λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης). Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας όταν 

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. Επίσης, δεν αποκλείεται ο προσφέρων, 

όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παρούσα περίπτωση, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο 

μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός 

φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του 

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

από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

Γ) Να μην τελεί ο οικονομικός φορέας υπό πτώχευση ή να μην έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 

ειδικής εκκαθάρισης ή υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή να μην έχει 

υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή να μην έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 

δραστηριότητες ή να μη βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν 

οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, 

υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, 

λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 

λειτουργίας.  

Δ) Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στις παρ. 2 

και 5 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 4 περ. α του 

άρθρου 73 του Ν.4412/2016.  

Ε) Να μην έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 

ακεραιότητά του, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 4 περ. θ του άρθρου 73 του 

Ν.4412/2016. Ως σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα νοούνται, ιδίως, οι λόγοι που αναφέρονται στην 

περίπτωση γ της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 Τα σχετικά στοιχεία των περιπτώσεων Γ, Δ & Ε 

αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση 

συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα) στα αντίστοιχα πεδία. Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, 

όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη 

διαδικασία, σε μία από τις καταστάσεις των παραπάνω περιπτώσεων Α, Β, Γ , Δ & Ε. Η Αναθέτουσα Αρχή 

μπορεί να ζητήσει από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας του διαγωνισμού να υποβάλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τις 

παραπάνω προϋποθέσεις συμμετοχής Α, Β , Γ , Δ, Ε και ΣΤ και περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 17 της 

παρούσας «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ- ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ», όταν αυτό απαιτείται για την ορθή 

διεξαγωγή της διαδικασίας.  

12.4 Συμπλήρωση ΤΕΥΔ  

ΤΕΥΔ συμπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση ως εξής:  

- Το μέρος Ι είναι συμπληρωμένο από την Αρχή και όλα τα υπόλοιπα μέρη (ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV και VI) συμπληρώνονται 

από τον οικονομικό φορέα, κατά περίπτωση, και μόνο στα πεδία που ήδη έχουν επιλεγεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή, όπως εμφαίνονται στο συνημμένο ΤΕΥΔ του Παραρτήματος Ε της παρούσας  

- Το μέρος ΙΙ.Α και το μέρος IV συμπληρώνεται από όλους τους οικονομικούς φορείς 10 

 - Το μέρος VI συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση με την ημερομηνία, τον τόπο και την υπογραφή του κατά 

νόμο υπόχρεου/ -ων, η οποία δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση γνησίου της υπογραφής. Επισημαίνεται ότι 

:  

• Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει 

ένα ΤΕΥΔ.  

• Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης, πρέπει να συμπληρωθεί και να 

υποβληθεί για κάθε φορέα – μέλος της ένωσης χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι 

πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως ΙV (βλέπε άρθ. 12.5 της παρούσας)  
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• Στις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα άτομα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων 

ή ελέγχου σε αυτό, τότε όλα τα παραπάνω πρόσωπα θα πρέπει να υπογράψουν το ίδιο ΤΕΥΔ.  

12.5 Ενώσεις οικονομικών φορέων (Άρθρα 19 και 96 Ν.4412/2016)  
α) Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την 

προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή το αποτέλεσμα του 

διαγωνισμού, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της 

σύμβασης.  

β) Όταν συμμετέχουν ενώσεις, απαντούν θετικά στο σχετικό ερώτημα του Μέρους ΙΙ.Α. [Τρόπος 

συμμετοχής] και συμπληρώνουν τις πληροφορίες που ζητούνται στα επιμέρους ερωτήματα α, β και γ. 

Επίσης, θα πρέπει να υποβληθούν χωριστά ΤΕΥΔ για κάθε φορέα – μέλος της ένωσης, στα οποία 

παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως ΙV.  

γ) Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 

έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις  ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην 

ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

 ΑΡΘΡΟ 13 : ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Άρθρα 96 και 121 του N.4412/2016)  
 

13.1 Τόπος / χρόνος διενέργειας διαγωνισμού.  
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, στην διεύθυνση: 

Κωνσταντίνου Μονομάχου 37,στην πόλη της Χίου  

Γραφεία Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, 2ος όροφος,  

ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού,  

την  Παρασκευή 14/5/2021 και Ώρα 10:00 π.μ 

13.2 Τρόπος / χρόνος υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

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

διακήρυξη (άρθρο 13.1), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 

ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 

21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 

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 (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω 

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 Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» 

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 και το άρθρο 6 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή 

θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ΑΡΘΡΟ 14: ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ–ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (άρθρα 92 έως 96 του Ν.4412/2016)  

14.1. Περιεχόμενο προσφορών: 
Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 

περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με 

τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται η οικονομική 

προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

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

προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα3, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 

4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 

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

νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες 

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

την αξιολόγησή της. 

14.2 Σύνταξη προσφοράς 
  Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις 

αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά 

ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφονται ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία 

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

αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το 

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

14.3 Υποβολή προσφορών: 
Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, όπως 

περιγράφεται παρακάτω: 

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 όποια αποστέλλεται στον 

οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

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.  

 
3 Πρβλ άρθρο 11, παρ. 1.11 της ως άνω υπουργικής απόφασης 
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Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά: η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα 

έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο. Δεν 

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 υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 

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

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

διεξαγωγή της διαδικασίας. 

14.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 

περιλαμβάνουν (άρθρο 93 περ. β του ν. 4412/2016): 

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 

του ν. 4412/2016. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και 

σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ και 

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα Α), 

β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 7 της παρούσας 

διακήρυξης. 

γ) τεχνική προσφορά που θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 

από την αναθέτουσα αρχή με το Παράρτημα Β της παρούσας Διακήρυξης. Συμπληρώνει και καταθέτει 

ηλεκτρονικά το υπόδειγμα ικανότητας συγκρότησης συνεργείου σύμφωνα με τον Πίνακα ΙΙΙ του 

Παραρτήματος Α.  

14.5 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 

οικονομικών προσφορών 
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς του Πίνακα IV  του 

Παραρτήματος Α της παρούσας διακήρυξης. Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή 

απορρίψεως στον (υπό)φάκελο «Οικονομική Προσφορά». 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 η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες 

του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

 

14.5.1 Τιμές 
- Η τιμή θα πρέπει να δίδεται σε EΥΡΩ και να αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς. 

- Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε EΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση EΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

- Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή για την υπηρεσία που 

προσφέρεται, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

- Επισημαίνεται ότι οι προσφορές δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για εκατό είκοσι (120) 

ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Η ισχύς των 

προσφορών δύναται να παραταθεί, με έγγραφη δήλωση του αναδόχου, ύστερα από σχετικό αίτημα της 

Υπηρεσίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του Π.Δ. 118/2007. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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- Καμία άλλη αναθεώρηση της συνολική δαπάνης, η οποία με βάση την προσφορά του προμηθευτή θα 

περιληφθεί στη σχετική σύμβαση, δεν είναι αποδεκτή. 

- Δεν γίνονται δεκτές προσφορές που η συνολική προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

υπερβαίνει το ποσό της προϋπολογισθείσας δαπάνης. 

- Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν κάθε στοιχείο που θα ζητηθεί ως απαραίτητο για την 

τεκμηρίωση της προσφερόμενης τιμής. 

 

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

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ του Δημοσίου και τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

εκτός του ΦΠΑ. 

 

Η αμοιβή του εργολάβου υπόκειται σε κρατήσεις ως κατωτέρω: 

α. Κράτηση 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ) επί 

του οποίου παρακρατείτε χαρτόσημο 3%, επιπλέον ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% 

β. Φόρος εισοδήματος Ν. 2198/94 άρθρο 24 ποσοστού 8% στο καθαρό ποσό (προ ΦΠΑ), εκτός εάν ορίζεται 

διαφορετικά από γενικούς ή ειδικούς νόμους και διατάξεις. 

Για την παρακράτηση φόρου θα χορηγηθεί στον εργολάβο σχετική βεβαίωση. 

 

14.5.2. Χρόνος ισχύος των προσφορών   
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 120 

ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει 

χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 

αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την 

προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 

περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 

οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 

προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου 

ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με 

όσους παρατείναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

14.6. Λόγοι απόρριψης προσφορών (Άρθρο 91 του ν. 4412/2016) 
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 

συγκεκριμένα στις παραγράφους 14.3 έως 14. 

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

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

αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με το άρθρο 15 (αποσφράγιση και αξιολόγηση 

προσφορών) της παρούσης διακήρυξης, 

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

προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 

4412/2016, 
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δ)  η οποία δεν καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών ή δεν είναι σύμφωνη με τους επιμέρους 

υποχρεωτικούς όρους, όπου αυτοί αναφέρονται 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

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

διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 
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ΑΡΘΡΟ 15: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

15.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 

Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 

φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 

Προσφορά»  

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», μετά την ολοκλήρωση 

της αξιολόγησης του (υπό)φακέλου των Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς. 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την 

ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο στάδιο 

αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των 

πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα 

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

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

15.2 Αξιολόγηση προσφορών 
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά 

τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 

δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη 

του οργάνου.  

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους 

όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών 

που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών με βάση το 

κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια μπορεί να 

γίνονται και ενιαία. 

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές 

κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν 

αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών 

που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.  

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει 

πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών 

με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.  

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 
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Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές (άρθρο 90 παρ. 

1 του ν. 4412/2016). 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, η οποία κοινοποιείται  στους προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (παρ. 4 του 

άρθρου 100 και πρβλ άρθρο 70 του ν. 4412/2016).  

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση,  σύμφωνα με την παράγραφο 15.5 της παρούσας.  

15.3  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά κατακύρωσης 
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, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στο ΤΕΥΔ (Παράρτημα Α 

της παρούσας διακήρυξης), ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της 

παραγράφου 14.6, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής της παραγράφου 7.5.5 της 

διακήρυξης. 

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. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 

ψηφιακή υπογραφή.  

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.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

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

παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και 

οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 14.6 (λόγοι αποκλεισμού) της παρούσας,  

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

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

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

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

αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του(άρθρο 104 παρ. 2 και 3).  
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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 επιλογής 

σύμφωνα με την παράγραφο 7.5.5. της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 

Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 

αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της 

διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 

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

15.4 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 

διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή 

προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά 

μέσω του συστήματος.   

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 

εφόσον γίνει κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και αυτός υποβάλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 15.3. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός 

προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό 

έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 

προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

 

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

(5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

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

από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά4, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής (άρθρο 100 παρ. 4 του ν. 

4412/2016), με τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας του Συστήματος και την επισύναψη του σχετικού 

εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης. H 

αναθέτουσα αρχή αποφασίζει αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής 

αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός 

προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της 

ένστασης. 

 
4 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 της ΥΑ Π1/2390 (Β 2677/2013) με θέμα 
“Τεχνικές λεπτομέρειες & διαδικασίες λειτουργίας Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων”. 
Επισημαίνεται ότι η ως άνω απόφαση ισχύει στο μέτρο που δεν αντίκειται στις διατάξεις του ν. 4412/2016, κατά 
συνέπεια, στο βαθμό που επιβάλλονται ηλεκτρονικές διαδικασίες για όλα τα στάδια της διαδικασίας (παρ. 1 του 
άρθρου 36) δεν εφαρμόζονται το β΄ και γ΄ εδάφιο της ως άνω παρ. 1 του άρθρου 12 της ΥΑ [περί άλλου τρόπου 
υποβολής, πλην του ηλεκτρονικού]  
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Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 

παράβολου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016, το οποίο 

επισυνάπτεται σε μορφή pdf ( άρθρο 5 της ΥΑ Π1/2390/2013. άρθρο 5 της ΥΑ Π1/2390/2013). Το 

παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και  επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η 

ένσταση γίνει δεκτή.  

Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης μέσω της 

λειτουργίας του Συστήματος “Επικοινωνία”. 

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 

31η Μαρτίου 2017 διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016  

15.6 Ματαίωση Διαδικασίας 
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 

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

αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε 

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

τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το 

σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

ΑΡΘΡΟ 16: ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

16.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 

παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός 

ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 

αναφερόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 

όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την λήξη της σύμβασης. Εάν στο 

πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη 

εκτέλεση έργου, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων 

και του εκπροθέσμου.  

16.2  Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 

διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

16.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 

δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 

δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 καθώς και τις 

ειδικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τα Παραρτήματα Β και Γ της παρούσας διακήρυξης .  
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Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 

επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός 

των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

16.4 Υπεργολαβία 
Απαγορεύεται με ποινή έκπτωσης η εκχώρηση από τον ανάδοχο μέρους ή του συνόλου του κατα- 

κυρωθέντος έργου.  Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 

αναθέτουσα αρχή τους νόμιμους εκπροσώπους του και τα στοιχεία επικοινωνίας, οι οποίοι συμμετέχουν 

στην εκτέλεση αυτής.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των 

πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης 

16.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης (Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα 

μονομερούς λύσης της σύμβασης) 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 

σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 7.5 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 

υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

ΑΡΘΡΟ 17:  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

17.1 Τρόπος πληρωμής  
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά, αφού συνταχθεί το σχετικό πρακτικό καλής εκτέλεσης των 

εργασιών ψεκασμού, όπως προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, και αμέσως μετά την εκταμίευση 

των πιστώσεων, που έχουν εξασφαλιστεί με εισήγηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

από προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών.  

Επί του ποσού της πληρωμής θα γίνονται οι προβλεπόμενες από τις Εθνικές διατάξεις νόμιμες κρατήσεις. 

Ειδικά κατά την πρώτη πληρωμή ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει και εξοφλητική απόδειξη της δαπάνης 

δημοσίευσης του διαγωνισμού. 

 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και 

κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή.  

17.2 Κρατήσεις:  

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία. 
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17.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  (Άρθρο 203 του ν. 4412/2016) 
Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος 

από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του 

υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με 

την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της 

σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των 

ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν 

μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση 

παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από 

την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή 

εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης ή/και, 

β) οι προβλεπόμενες από τη σύμβαση οικονομικές κυρώσεις. Συγκεκριμένα αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν 

από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της προθεσμίας, που ορίζεται στη σύμβαση, επιβάλλονται εις 

βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης της έναρξης του ψεκασμού πέραν των ανά περίπτωση 

καθορισθέντων από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Χίου ημερομηνιών, 

επιβάλλεται στον ανάδοχο πρόστιμο για κάθε μέρα αδικαιολόγητης καθυστέρησης. 

Ειδικότερα: 

- Για καθυστέρηση μίας (1) ημέρας στον ανάδοχο καταλογίζεται πρόστιμο ίσο με 0,5% της 

συμβατικής αξίας του εντελλόμενου ψεκασμού (χωρίς το Φ.Π.Α.) των ελαιοδένδρων που 

περιλαμβάνονται στην εντολή διαβροχής. 

- Για την καθυστέρηση δύο (2) ημερών στον ανάδοχο καταλογίζεται πρόστιμο ίσο με 2% της 

συμβατικής αξίας του εντελλόμενου ψεκασμού (χωρίς το Φ.Π.Α.), όπως παραπάνω. 

- Για καθυστέρηση τριών (3) ημερών στον ανάδοχο καταλογίζεται πρόστιμο ίσο με 5% της 

συμβατικής αξίας του εντελλόμενου ψεκασμού (χωρίς το Φ.Π.Α.), όπως παραπάνω. 

Το ποσό παρακρατείται από την αμοιβή ή την εγγύηση. 

- Αν η καθυστέρηση είναι άνω των τριών (3) ημερών ο ανάδοχος, κατόπιν αποφάσεως του 

Περιφερειάρχη, κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα από αυτήν. Η 

εγγύηση καλής εκτέλεσης εκπίπτει υπέρ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, κατά το ποσοστό των μη 

εκτελεσθέντων έργων και ο ανάδοχος αποκλείεται προσωρινά ή μόνιμα (σύμφωνα με το άρθρο 74 

του ν. 4412/2016) από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.  

 

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

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

και εντός τριών (3) ημερών υποχρεούται στην προσκόμιση των αποδεικτικών στοιχείων. Διαφορετικά χάνει 

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

 

17.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης (Άρθρο 205 του ν. 4412/2016) 
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων  της 

παραπάνω παραγράφου 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις), να υποβάλει προσφυγή 

για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 

τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, 

αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού 
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οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 

προσφυγή. 

ΑΡΘΡΟ 18: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

18.1  Παρακολούθηση της σύμβασης  
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την  Διεύθυνση 

Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Χίου (τομεάρχες – επόπτη δακοκτονίας), η οποία και θα εισηγείται  

στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο «Επιτροπή δακοκτονίας» 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.  

18.2. Προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών 
 Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο στο 

οποίο καταγράφονται οι ημέρες και περιοχές ψεκασμού, η καθημερινή απασχόληση του προσωπικού σε 

αριθμό και ειδικότητα (ημερήσια δελτία εργασίας), έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται 

με την εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη δακοκτονίας. Μετά τη λήξη 

κάθε ψεκασμού συντάσσεται πρακτικό καλής εκτέλεσης εργασιών, εφόσον πληρούνται όλοι οι όροι 

εκτέλεσης του έργου . 

Το πρακτικό υπογράφεται από  τον ανάδοχο, τους τομεάρχες και τον επόπτη δακοκτονίας, αφού 

διαπιστωθεί ότι όλες οι εργασίες ανταποκρίνονται προς τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας 

Διακήρυξης και της Σύμβασης που θα υπογραφεί από τον Ανάδοχο και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Συγκεκριμένα μετά από Επιτόπιο έλεγχο,  πιστοποίηση της τήρησης του χρονοδιαγράμματος, έλεγχο των 

φαρμάκων που χρησιμοποιούνται  και της παρασκευής των ψεκαστικών διαλυμάτων και ό,τι άλλο 

απαιτείται για την ορθή παρακολούθηση του έργου.  

18.3 Διάρκεια σύμβασης (Άρθρο 217 του ν. 4412/2016)  
Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης και λήγει την 

31/10/2021.  

Για τα επιμέρους στάδια παροχής υπηρεσιών ή υποβολής των παραδοτέων ορίζονται τμηματικές 

/ενδιάμεσες προθεσμίες  ως εξής:  

α)31/7/2021 

β)31/8/2021  

γ) 30/9/2021 και  

δ) 31/10/2021 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού συνταχθεί το σχετικό 

πρακτικό καλής εκτέλεσης των εργασιών ψεκασμού και αμέσως μετά την έκδοση τιμολογίου και τον 

οικονομικό έλεγχο της δαπάνης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εκταμίευση των πιστώσεων, από τον 

προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών.  

Ειδικά κατά την πρώτη πληρωμή ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει και εξοφλητική απόδειξη της 

δαπάνης δημοσίευσης του διαγωνισμού. 

                                                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

                                                                            

                                                                                                             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

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

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 

ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [5003] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Κωνσταντίνου Μονομάχου 37,Χίος, 82131 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Φωκίδης Στέφανος 

- Τηλέφωνο: 2271353342 

- Ηλ. ταχυδρομείο: s.fokidis@2539.syzefxis.gov.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) : www.pvaigaiou.gov.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

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

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΤΩΝ ΕΛΑΙΩΝΩΝ ΤΩΝ Π.Ε  XIOY  ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 

ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2021, 

CPV: 77100000-1, ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [5003] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ] 

 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 

 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

[…...............] 

[….] 

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) [……] 
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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 

κατάλογοv: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε 

οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

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 άλλουςvi; 

[] Ναι [] Όχι 

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

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 





Σελίδα | 34  
 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των 

τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 

επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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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 …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα 

(τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται 

στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α 

και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως 

συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε 

ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της 

ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες 

που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 

παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε 

ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

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

άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει 

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της 

συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που 

προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο 

(ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

• συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 

• δωροδοκίαx,xi· 

• απάτηxii· 

• τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii· 

• νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv· 

• παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπουxvi 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): 

[……][……][……][……]xvii 

Εάν ναι, αναφέρετεxviii: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 

απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xix 
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Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xx; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxxi: [……] 
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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 

ασφάλισηςxxii, 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 αμετάκλητη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): xxiv 

[……][……][……] 
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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 

δικαίουxxv; 

[] 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 

καταστάσειςxxvi : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσειςxxvii  

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 παράπτωμαxxviii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 
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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 ανταγωνισμού; 

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: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασηςxxx; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

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: 

[……] 
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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 

 

 





Σελίδα | 44  
 

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 

παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

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

φορέας δηλώνει ότι:  

α: 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 

εγκατάστασήςxxxiii; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 

φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 

έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 

υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) 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 : 

και/ή, 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι ο εξής xxxiv: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 

τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για 

τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 

είναι ο εξής: 

και/ή, 

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 

αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης είναι ο εξήςxxxv: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

 

 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…] νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με 

τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι 

διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη 

περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που 

ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο 

οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 

αναλογίεςxxxvi που ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-

αναλογία μεταξύ x και yxxxvii -και η αντίστοιχη 

αξία) 
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της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 

αναλογιών έχουν ως εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 

κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 

οικονομικού φορέα είναι το εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 

(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 

έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 

στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

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

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxviii, 

ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα 

ακόλουθα έργα του είδους που έχει 

προσδιοριστεί: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καλή  

εκτέλεση και ολοκλήρωση των σημαντικότερων 

εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη): 

[…] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών 

και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxix, ο 

οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 

ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 

του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 

παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες 

του είδους που έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxl: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη):  

[…...........] 
Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίεςxli, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 

έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, 

ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες 

για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 

ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 

ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 

που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 

διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 

ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 

παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή 
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υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε 

κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 

διενέργεια ελέγχωνxlii όσον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 

ικανότητες του οικονομικού φορέα και, εφόσον 

κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα 

μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς 

και τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της 

ποιότητας; 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται 

στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα 

έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

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

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο αριθμός 

των διευθυντικών στελεχών του κατά τα 

τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 

του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 

και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίαςxliii το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 

τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 

ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 

ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 

καταλληλότητα των προϊόντων, 

επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 

προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 

ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

 

 





Σελίδα | 51  
 

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης 

ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 

αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 

για άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 

φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν 

προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται 

από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού 

διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 

κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 

των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 

οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 

έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 

διατίθενται ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το 

καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχιxlv 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]xlvi 
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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 αναφέρονταιxlvii, 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 

δωρεάνxlviii. 

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 Δήλωσης 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): [……]    
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 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 

αναφέρεται το σύνολο αυτών 

1 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

1 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. 

1 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

ατόμων. 

1 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

1 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

1  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με 

τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 

Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν 

ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις 

υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

1 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.  

1 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 

την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

1 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

1 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/ΔΕΥ 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). 

1 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 

Σύβασης σχετικά µε την προστασία των οικονομικών  συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε 

αυτήν Πρωτοκόλλων. 

1 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την 

ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
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1 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”. 

1 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/ΔΕΥ 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.". 

1 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 Διευθύνοντα Σύμβουλο 

καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

1 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

1 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

1 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

1 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με αμετάκλητη 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)  

1 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 

συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

1 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).  

1 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  

1 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

1 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 

διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

1 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

1 Άρθρο 73 παρ. 5. 

1 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ 

πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

1 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
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1 Πρβλ άρθρο 48. 

1  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό 

ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

1 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ 

(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

1 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. 

1  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

1  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

1 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

1 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

1 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  που 

υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

1 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που 

υπερβαίνει τα τρία έτη. 

1 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και 

ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

1 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του 

οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος 

II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

1 Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από 

αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 

1 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό 

μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε 

θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

1 Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

1 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

1 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

1 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

1 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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ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ TΟY ΕΡΓΟΥ 
 

   

A/A 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ 

 ή ΤΟΠΙΚΕΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ        
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Π
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 Α. ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΕΙΝΑ        

1 ΑΓ.ΓΑΛΑΣ 666,66 10.000 0,065 3,0 1.950,00 175,50 2.125,50 

2 ΑΜΑΔΕΣ 866,67 13000 0,065 3,0 2.535,00 228,15 2.763,15 

3  ΑΝΑΒΑΤΟΣ 133,33 2.000 0,065 3,0 390,00 35,10 425,10 

4  ΒΟΛΙΣΣΟΣ 1.666,70 25.000 0,065 3,0 4.875,00 438,75 5.313,75 

5 ΔΙΕΥΧΑ-ΚΑΤΑΒΑΣΗ 133,33 2.000 0,065 3,0 390,00 35,10 425,10 

6 ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ 4.666,70 70.000 0,065 3,0 13.650,00 1.228,50 14.878,50 

7 ΚΑΡΥΕΣ 1.266,70 19.000 0,065 3,0 3.705,00 333,45 4.038,45 

8 ΚΕΡΑΜΟΣ 1.333,33 20.000 0,065 3,0 3.900,00 351,00 4.251,00 

9 ΛΑΓΚΑΔΑ 1.200,00 18.000 0,065 3,0 3.510,00 315,90 3.825,90 

10 ΛΕΠΤΟΠΟΔΑ 920,00 13.800 0,065 3,0 2.691,00 242,19 2.933,19 

11 ΝΕΑ ΠΟΤΑΜΙΑ 100,00 1.500 0,065     3,0 292,50 26,33 318,83 

12 ΠΑΡΠΑΡΙΑ 1.526,70 22.900 0,065 3,0 4.465,50 401,90 4.867,40 

13 ΠΙΡΑΜΑ 733,33 11.000 0,065 3,0 2.145,00 193,05 2.338,05 

14 ΠΙΣΠΙΛΟΥΝΤΑ 100,00 1.500 0,065 3,0 292,50 26,33 318,83 

15  ΠΥΤΙΟΣ 1.200,00 18.000 0,065 3,0 
3.510,00 

 
315,90 3.825,90 

16 ΣΙΔΗΡΟΥΝΤΑ 766,66 11.500 0,065 3,0 2.242,50 201,83 2.444,33 

17 ΣΠΑΡΤΟΥΝΤΑ 66,70 1.000 0,065 3,0 195,00 17,55 212,55 

18 ΣΥΚΙΑΔΑ 200,00 3.000 0,065 3,0 585,00 52,65 637,65 

19 ΦΥΤΑ-ΚΗΠΟΥΡΙΕΣ 400,00 6.000 0,065 3,0 1.170,00 105,30 1.275,30 
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20 ΧΑΛΑΝΔΡΑ-ΑΦΡΟΔΙΣΙΑ 1.000,00 15.000 0,065 3,0 2.925,00 263,25 3.188,25 

 ΣΥΝΟΛΟ  Α 18.946,66 284.200   55.419,00             4.987,71 60.406,71 

 Β.ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΑ        

1 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΚΟΥΣΗΣ 1.833,33 27.500 0,048 2,5 3.300,00 297,00 3.597,00 

2 ΑΡΜΟΛΙΑ 800,00 12.000 0,048 3,0 1.728,00 155,52 1.883,52 

3 ΒΑΒΙΛΟΙ 666,70 10.000 0,048 3,0 1.440,00 129,60 1.569,60 

4 ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟ 600,00 9.000 0,048 2,5 1.080,00 97,20 1.177,20 

5 ΒΕΡΒΕΡΑΤΟ 466,70 7.000 0,048 2,5 840,00 75,60 915,60 

6 ΒΕΣΣΑ 200,00 3.000 0,048 2,5 360,00 32,40 392,40 

7 ΒΟΥΝΟ 1.233,33 18.500 0,048 2,5 2.220,00 199,80 2.419,80 

8 ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ 1.200,00 18.000 0,048 3,0 2.592,00 233,28 2.825,28 

9 ΔΑΦΝΩΝΑΣ 2.133,33 32.000 0,048 3,0 4.608,00 414,72 5.022,72 

10 ΕΛΑΤΑ 1.066,70 16.000 0,048 3,0 2.304,00                207,36 2.511,36 

11 ΕΞΩ ΔΙΔΥΜΑ 1.000,00 15.000 0,048 2,5 1.800,00 162,00 1.962,00 

12 ΖΥΦΙΑΣ 733,33 11.000 0,048 2,5 1.320,00 118,80 1.438,80 

13 ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙ 2.233,33 33.500 0,048 3.0 4.824,00 434,16 5.258,16 

14 ΘΥΜΙΑΝΑ 800,00 12.000 0,048 3,0 1.728,00 155,52 1.883,52 

15 ΚΑΛΑΜΩΤΗ 1.686,70 25.300 0,048 3,0 3.643,20 327,89 3.971,09 

16 ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑ 2.313,33 34.700 0,048 3.0 4.996,80 449,71 5.446,51 

17 ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ 1.200,00 18.000 0,048 2,5 2.160,00 194,40 2.354,40 

18 ΚΟΙΝΗ 866,70 13.000 0,048 2,5 1.560,00 140,40 1.700,40 

19 ΛΙΘΙ 533,33 8.000 0,048 3,0 1.152,00 103,68 1.255,68 

20 ΜΕΣΑ ΔΙΔΥΜΑ 1066,70 16.000 0,048 2,5 1.920,00 172,80 2.092,80 

21 ΜΕΣΤΑ 1886,70 28.300 0,048 3,0 4.075,20 366,77 4.441,97 

22 ΜΥΡΜΗΓΚΙ 740,00 11.100 0,048 2,5 1.332,00 119,88 1.451,88 

23 ΝΕΝΗΤΑ 2533,33 38.000 0,048 3,0 5.472,00 492,48 5.964,48 

24 ΝΕΟΧΩΡΙ 1400,00 21.000 0,048 3,0 3.024,00 272,16 3.296,16 

25 ΟΛΥΜΠΟΙ 666,70 10.000 0,048 3,0 1.440,00 129,60 1.569,60 

26 ΠΑΓΙΔΑ 100,00 1.500 0,048     2,5 180,00 16,20 196,20 

27 ΠΑΤΡΙΚΑ 666,70 10.000 0,048 2,5 1.200,00 108,00 1.308,00 

28 ΠΥΡΓΙ 2000,00 30.000 0,048 2,5 3.600,00 324,00 3.924,00 

29 ΦΛΑΤΣΙΑ 300,00 4.500 0,048 2,5 540,00 48,60 588,60 
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30 ΧΑΛΚΕΙΟΣ 2000,00 30.000 0,048 2,5 3.600,00 324,00 3.924,00 

31 ΧΙΟΣ 2000,00 30.000 0,048 3,0 4.320,00 388,80 4.708,80 

  ΣΥΝΟΛΟ  Β 
 

  36.926,67 
 

 553.900   
 
          74.359,20 

 

 
            6.692,33 

       
          81.051,53 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 55.873,33 838.100   129.778,20 11.680,04 141.458,24 

 

 
 

 

 

Η υπηρεσία έχει το δικαίωμα αύξησης ή μείωσης του αριθμού των ελαιοδένδρων ανά δημοτική ή τοπική κοινότητα ή οικισμό, όταν οι  ανάγκες που προκύπτουν κατά την 

πορεία της ελαιοκομικής χρονιάς το απαιτούν, χωρίς υπέρβαση του προϋπολογισμού του έργου. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση συμμόρφωσης προς τις αλλαγές αυτές, 

τηρώντας όλες τις τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α -  ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ : ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 
 
 

Περιοχές εφαρμογής εργολαβικών ψεκασμών Διεξαγωγή με μηχανοκίνητα μέσα Διεξαγωγή με πεζούς ψεκαστές 

Α/
Α 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ & 
ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

ΕΚΤΑΣΗ 
(στρέμ) 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜ
ΕΝΑ  
ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΑ 

ψεκαστικό 
διάλυμα 

αριθμός 
βυτίων 

Αρ. χειριστών 
ελκυστήρων 

Αρ. οδηγών 
αγροτικών 
αυτοκινήτων 

Αρ. 
γεωργικών 
ελκυστήρων 

Αρ. φορτηγών 
αυτοκινήτων 

Αρ.πεζών 
ψεκαστών 

Ημέρες 
δια-
βροχής 

Συνολικός 
Αριθμός 
Ψεκαστών 

Αρ. οδηγών 
αγροτικών 
αυτοκινήτων 

Ημέρες 
διαβροχής 

1 ΑΓ.ΓΑΛΑΚΤΟΣ 666,6 10000 1500 3 1 1 1 1 4 1 4 1 
3 

2 
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΣΥΚΟΥΣΗ 
1833,3 27.500 4125 8 1 1 1 1 6 1 6 1 

6 

3 ΑΜΑΔΩΝ 866,66 13000 1950 4 1 1 1 1 4 1 4 1 
3 

4 ΑΝΑΒΑΤΟΥ 133,3 2000 300 1 1 1 1 1 1 1 4 1 
1 

5 ΑΡΜΟΛΙΩΝ 800 12.000 1800 4 1 1 1 1 3 1 4 1 
4 

6 ΒΑΒΙΛΩΝ 666,7 10.000 1500 3 1 1 1 1 4 1 4 1 
3 

7 ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟΥ 600 9.000 1350 3 1 1 1 1 4 1 4 1 
3 

8 ΒΕΡΒΕΡΑΤΟΥ 466,7 7.000 1050 2 1 1 1 1 3 1 4 1 
2 

9 ΒΕΣΣΑΣ 200 3.000 450 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
1 

10 ΒΟΛΙΣΣΟΥ 1666,7 25.000 3750 7 1 2 1 2 4 1 6 1 
6 

11 ΒΟΥΝΟΥ 1233,3 18.500 2775 6 1 1 1 1 4 1 6 1 
5 

12 ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 1200 18.000 2700 5 1 2 1 2 8 1 6 1 
4 

13 ΔΑΦΝΩΝΑ 2133,3 32.000 4800 10 1 1 1 1 6 1 6 1 
7 

14 
ΔΙΕΥΧΩΝ-

ΚΑΤΑΒΑΣΗΣ 
133,3 2.000 300 1 1 1 1 1 2 1 4 1 

1 

15 ΕΛΑΤΑΣ 1066,7 16.000 2400 5 1 1 1 1 4 1 4 1 
4 

16 ΕΞΩ ΔΙΔΥΜΑΣ 1000 15.000 2250 4 1 1 1 1 4 1 4 1 
4 
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17 ΖΥΦΙΑ 733,3 11.000 1650 3 1 1 1 1 4 1 4 1 
3 

18 ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ 2233,3 33.500 5025 10 2 1 2 1 6 1 6 1 
8 

19 ΘΥΜΙΑΝΩΝ 800 12.000 1800 4 1 2 1 2 8 1 4 1 
4 

20 ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ 1686,7 25.300 3795 8 1 1 1 1 6 1 6 1 
6 

21 ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ 2313,3 34.700 5205 10 2 2 2 2 8 1 6 1 
8 

22 ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 4666,7 70.000 10500 21 3 2 3 2 5 2 6 1 
8 

23 ΚΑΡΥΩΝ 1266,7 19.000 2850 6 1 1 1 1 4 1 6 1 
5 

24 ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ 1200 18.000 2700 5 1 1 1 1 4 1 6 1 
5 

25 ΚΕΡΑΜΟΥ 1333,3 20.000 3000 6 1 2 1 2 4 1 6 1 
5 

26 ΚΟΙΝΗΣ 866,7 13.000 1950 4 1 1 1 1 4 1 4 1 
3 

27 ΛΑΓΚΑΔΑΣ 1200 18.000 2700 5 1 1 1 1 4 1 4 1 
4 

28 ΛΕΠΤΟΠΟΔΩΝ 920 13800 2070 4 1 1 1 1 4 1 4 1 
4 

29 ΛΙΘΙΟΥ 533,3 8.000 1200 2 1 1 1 1 3 1 3 1 
2 

30 ΜΕΣΑ ΔΙΔΥΜΑΣ 1066,7 16.000 2400 5 1 1 1 1 4 1 4 1 
4 

31 ΜΕΣΤΩΝ 1886,7 28.300 4245 8 3 1 3 1 6 1 6 1 
8 

32 ΜΥΡΜΗΓΚΙΟΥ 740 11.100 1665 3 1 1 1 1 4 1 4 1 
3 

33 ΝΕΑΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ 100 1.500 225 0.5 1 1 1 1 1 1 4 1 
1 

34 ΝΕΝΗΤΩΝ 2533,3 38.000 5700 11 2 1 2 1 8 1 6 1 
8 

35 ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 1400 21.000 3150 6 1 2 1 2 8 1 6 1 
5 

36 ΟΛΥΜΠΩΝ 666,7 10.000 1500 3 1 1 1 1 4 1 6 1 
3 

37 ΠΑΓΙΔΑΣ 100 1.500 225 0.5 1 1 1 1 1 1 4 1 
1 

38 ΠΑΡΠΑΡΙΑΣ 1526,7 22.900 3435 7 1 1 1 1 6 1 4 1 
4 
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39 ΠΑΤΡΙΚΩΝ 666,7 10.000 1500 3 1 1 1 1 4 1 4 1 
3 

40 ΠΙΡΑΜΑΣ 733,3 11.000 1650 3 1 1 1 1 4 1 4 1 
4 

41 ΠΙΣΠΙΛΟΥΝΤΑΣ 100 1.500 225 0.5 1 1 1 1 1 1 4 1 
1 

42 ΠΥΡΓΙΟΥ 2000 30.000 4500 9 3 1 3 1 6 1 6 1 
8 

43 ΠΥΤΙΟΥΣ 1200 18.000 2700 5 1 1 1 1 6 1 4 1 
4 

44 ΣΙΔΗΡΟΥΝΤΑΣ 766,6 11500 1725 3 1 1 1 1 4 1 4 1 
3 

45 ΣΠΑΡΤΟΥΝΤΑΣ 66,7 1.000 150 0.5 1 1 1 1 1 1 4 1 
1 

46 ΣΥΚΙΑΔΑΣ 200 3.000 450 1 1 1 1 1 1 1 4 1 
2 

47 ΦΛΑΤΣΙΩΝ 300 4.500 675 1 1 1 1 1 2 1 4 1 
2 

48 
ΦΥΤΩΝ-

ΚΗΠΟΥΡΙΩΝ 
400 6.000 900 2 1 1 1 1 1 1 4 1 

2 

49 
ΧΑΛΑΝΔΡΩΝ-

ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ 
1000 15.000 2250 5 1 1 1 1 4 1 4 1 

4 

50 ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ 2000 30.000 4500 9 1 1 1 1 6 1 6 1 
8 

51 ΧΙΟΥ 2000 30.000 4500 9 1 2 1 2 8 3 6 1 
8 

 
 
Οι στήλες του πίνακα συμπληρώθηκαν από τη Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Χίου σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε περιοχής. Η έκταση των ελαιώνων και ο αριθμός των 
προστατευόμενων δένδρων προέκυψε από το νέο ελαιοκομικό μητρώο του Ν. Χίου, το οποίο συντάχθηκε από το ΥΠ. ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤ. και ΤΡΟΦΙΜΩΝ.  
Συγκεκριμένα για τη στήλη «Σύνθεση συνεργείων» αναφέρεται αναλυτικά σε κάθε Δημοτικό Διαμέρισμα ο αριθμός των ελκυστήρων με βυτίο και οδηγό, ο αριθμός των ψεκαστών με επινώτιους ψεκαστήρες, ο αριθμός 
των αγροτικών αυτοκινήτων με τους οδηγούς τους (μεταφορέων) και οι ημέρες εργασίας.  
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των στοιχείων του πίνακα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ – Υπόδειγμα ικανότητας συγκρότησης συνεργείων 
Συμπληρώνεται από τον εργολάβο. Θα πρέπει το σύνολο του προσωπικού και των μέσων να του επιτρέπει να ολοκληρώνει τον ψεκασμό στο σύνολο των 
Δ.Δ. μέσα σε χρονικό διάστημα 7 ημερών σύμφωνα με τους όρους του ψεκασμού που παρατίθενται παρακάτω. 

 ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ Β  

Α/Α Δ.Δ που εκδηλώνει ενδιαφέρον ο 
εργολάβος 

Έκταση Προστατευό
μενα δένδρα 

Αναγραφή τρόπου 
διεξαγωγής της 
δακοκτονίας  

Αριθμός 
ελκυστήρων 

Αριθμός 
αγροτικών 
φορτηγών 
αυτοκίνητων 
μεταφορέων 

Αριθμός 
οδηγών 
χειρίστων 
ελκυστήρων 

Αριθμός οδηγών 
μεταφορέων 

Αριθμός 
αυλοφόρων 

Αριθμός 
πεζών 
ψεκαστών 

Ημέρες 
διαβροχής 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1            

2            

3            

4            

 
ΣΥΝΟΛΑ 

          

Ελάχιστος αριθμός ελκυστήρων που απαιτούνται για την διάβροχη των 
παραπάνω Δ.Δ. σε ένα επταήμερο 

= (1,6)Χ(1,12)+(2,6)Χ(2,12)+(3,6)Χ(3,12)+(4,6)Χ(4,12)+…+(7,6)Χ(7,12) 
7 
ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΗΛΙΚΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ 

5* 

Ελάχιστος αριθμός χειρίστων – οδηγών ελκυστήρων που απαιτούνται για 
την διάβροχη των παραπάνω Δ.Δ. σε ένα επταήμερο 

= (1,8)Χ(1,12)+(2,8)Χ(2,12)+(3,8)Χ(3,12)+(4,8)Χ(4,12)+…+(7,8)Χ(7,12) 
7 
ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΗΛΙΚΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ 

 

Ελάχιστος αριθμός αγροτικών φορτηγών μεταφορέων που απαιτούνται για 
την διάβροχη των παραπάνω Δ.Δ. σε ένα επταήμερο 

= (1,7)Χ(1,12)+(2,7)Χ(2,12)+(3,7)Χ(3,12)+(4,7)Χ(4,12)+…+(7,7)Χ(7,12) 
7 
ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΗΛΙΚΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ 

 

Ελάχιστος αριθμός οδηγών μεταφορέων που απαιτούνται για την 
διάβροχη των παραπάνω Δ.Δ σε ένα επταήμερο 

= (1,9)Χ(1,12)+(2,9)Χ(2,12)+(3,9)Χ(3,12)+(4,9)Χ(4,12)+…+(7,9)Χ(7,12) 
7 
ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΗΛΙΚΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ 

 

Ελάχιστος αριθμός ψεκαστών αυλοφόρων που απαιτούνται για την 
διάβροχη των παραπάνω Δ.Δ. σε ένα επταήμερο 

= (1,10)Χ(1,12)+(2,10)Χ(2,12)+(3,10)Χ(3,12)+(4,10)Χ(4,12)+…+(7,10)Χ(7,12) 
7 
ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΗΛΙΚΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ 

 

Ελάχιστος αριθμός πεζών ψεκαστών που απαιτούνται για την διάβροχη 
των παραπάνω Δ.Δ. σε ένα επταήμερο 

= (1,11)Χ(1,12)+(2,11)Χ(2,12)+(3,11)Χ(3,12)+(4,11)Χ(4,12)+…+(7,11)Χ(7,12) 
7 
ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΗΛΙΚΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ 

 

 

 
Σε περίπτωση που το σύνολο του προσωπικού και των μέσων δεν επιτρέπει στον εργολάβο να ολοκληρώνει κάθε ψεκασμό στο σύνολο των Δ.Δ. που ενδιαφέρεται μέσα σε χρονικό διάστημα 7 ημερών 

σύμφωνα με τους αναφερόμενους στη σύμβαση όρους, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ IV – Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς 
Συμπληρώνεται από τον εργολάβο. Θα πρέπει η προσφερόμενη τιμή να είναι μικρότερη/ίση με την ανώτερη τιμή του πίνακα Ι του Παραρτήματος Α 
 

A/A 
Δημοτική/Τοπική 

κοινότητα 

ΕΚΤΑΣΗ 

(στρέμματα) 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ   

ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΑ 

ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΙΜΗ/ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ 

ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΟ ΣΕ € 

Μ.Ο. 

ΑΡΙΘΜΟΥ 

ΨΕΚΑΣΜΩΝ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ 

ΠΟΣΟ 
Φ.Π.Α.9% ΣΥΝΟΛΟ 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

    ΣΥΝΟΛΟ           
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Ι. ΓΕΝΙΚΑ 

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει όλα τα δέντρα που αναφέρονται στην σύμβαση, 
ψεκάζοντας τα όσες φορές εκδοθεί εντολή διαβροχής με την ίδια τιμή. 

2. Οι ψεκασμοί θα γίνουν από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 31/10/2021 . Η 
ημερομηνία έναρξης των ψεκασμών και ο αριθμός των ελαιοδένδρων, θα καθορίζεται από τη 
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Xίου μετά από 
έγγραφη εντολή. 

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει καταγράψει στο μητρώο του Υ.Α.Α.Τ. το χρησιμοποιούμενο 
ψεκαστικό εξοπλισμό (ΔΑΟΚ ΧΙΟΥ) σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. Ε81119/99874/27-09-2012 
ΥΑΑΤ ΑΔΑ:Β43ΓΒ-Κ9Φ «Καταγραφή του Επαγγελματικού εξοπλισμού εφαρμογή γεωργικών 
φαρμάκων».  

4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ξεκινά τον ψεκασμό μέσα σε 24 ώρες από την ειδοποίηση εκτός αν 
ορίζεται διαφορετικά στην εντολή διαβροχής ή αν υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας, οι οποίοι 
πρέπει εντός 24 ωρών να αναφέρονται εγγράφως από τον εργολάβο στην υπηρεσία. 

5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται στις υποδείξεις των γεωπόνων δακοκτονίας 
(Διευθυντή – Επόπτη – Τομεάρχες). 

6. Η παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος θα γίνεται σε καθορισμένα σημεία κατόπιν 
συνεννοήσεως του Επόπτη ή του Τομεάρχη Δακοκτονίας και του Εργολάβου, στα οποία θα 
υπάρχει η δυνατότητα τροφοδοσίας νερού κατά προτίμηση σε κρουνούς ή γεωτρήσεις με 
πόσιμο νερό. Τα παρασκευάσματα θα γίνονται πάντα παρουσία Γεωπόνου της Διεύθυνσης 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χίου ή του Υπεύθυνου 
επιστήμονα του εργολάβου, ώστε να ελέγχεται η κατανάλωση, τυχόν διαρροές, η σωστή 
παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος καθώς και ενδεδειγμένη διαχείριση των κενών 
συσκευασιών φυτοφαρμάκων. 

7. Σε περίπτωση που ο ψεκασμός δε γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις υποδείξεις της 
Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, ο 
ανάδοχος πέραν των κυρώσεων που αναφέρονται στα άρθρα της παρούσας διακήρυξης δε θα 
αμείβεται για το εκτελεσθέν έργο την ημέρα αυτή και θα του καταλογίζεται και η αξία των 
χρησιμοποιημένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Επί πλέον ο χρόνος που μεσολαβεί μέχρι 
την εφαρμογή του ψεκασμού σύμφωνα με τις οδηγίες, θα λογίζεται σαν καθυστέρηση έναρξης 
και θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις. 

8. Εφόσον ο ανάδοχος τηρεί τις οδηγίες της ΔΑΟΚ της Περιφερειακής Ενότητας Χίου για τους 
ψεκασμούς και καλύπτει όλη την περιοχή ευθύνης του, δεν φέρει ευθύνη για την 
αποτελεσματικότητα των ψεκασμών. 

9. Τα υλικά δακοκτονίας παρέχονται στον ανάδοχο δωρεάν και παραδίδονται σ΄ αυτόν από την 
αποθήκη της υπηρεσίας, που βρίσκεται στην περιοχή Κάμπου του Δήμου Χίου. Μεταφέρονται 
και διανέμονται στα συνεργεία του, ευθύνη ανάδοχου. Τα αποθέματα των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, παραμένουν στον ανάδοχο και αποθηκεύονται σε κλειστούς 
και δροσερούς χώρους καλά ασφαλισμένους μέχρι τελικής παράδοσης. Για το σκοπό αυτό θα 
πρέπει ο εργολάβος να ορίσει το χώρο καθώς και τον υπεύθυνο για τη φύλαξη των υλικών 
δακοκτονίας και να το γνωστοποιήσει στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 
της Περιφερειακής Ενότητας Χίου. 
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10. Τα κενά δοχεία των εντομοκτόνων και εντομοελκυστικών είναι δημόσιο υλικό και αποτελούν 
και αποδεικτικό της χρήσης τους. Ανακυκλώνονται για αυτό θα τοποθετούνται χωρίς 
υπολείμματα στα χαρτοκιβώτια που ήταν συσκευασμένα και θα παραδίδονται από τον ανάδοχο 
στην αποθήκη της υπηρεσίας. Αν διαπιστωθεί έλλειμμα των υλικών θα καταλογίζεται η αξία 
τους στους υπευθύνους. 

11. Ο ανάδοχος θα πρέπει να ειδοποιεί εγγράφως τις Τοπικές & Δημοτικές Κοινότητες για την 
έναρξη των ψεκασμών και να συνεργάζεται στενά με τις Τοπικές Αυτοδιοικήσεις για το 
ημερήσιο πρόγραμμα ψεκασμού των τοποθεσιών του Δημοτικού Διαμερίσματος, ώστε να 
ειδοποιούνται οι ελαιοπαραγωγοί, οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι. 

12. Ο ανάδοχος μεριμνά για την άριστη λειτουργία των μηχανοκίνητων ψεκαστικών μηχανημάτων 
και των επινώτιων ψεκαστήρων, έχοντας πλέον των απαραιτήτων και άλλα σε ετοιμότητα ώστε 
να μην παρουσιάζεται καθυστέρηση σε περίπτωση βλάβης. 

13. Ο υπεύθυνος επιστήμονας (Γεωπόνος ή Τεχνολόγος Γεωπονίας) που αναφέρεται στην παρούσα 
διακήρυξη, μεριμνά για την ορθή παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος και διαχείριση των 
κενών συσκευασιών, ώστε να τηρούνται οι οδηγίες της ετικέτας κάθε σκευάσματος και να 
αποφεύγεται η ρύπανση του περιβάλλοντος. Επίσης συνδράμει τον ανάδοχο εργολάβο στο 
συντονισμό των ψεκαστικών μέσων και κατευθύνει τους πεζούς ψεκαστές. 

14. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν την απαραίτητη από το νόμο ηλικία και κατά προτίμηση να 
είναι ελαιοπαραγωγοί 

15. Με ευθύνη του ανάδοχου θα πρέπει να λάβουν γνώση όλοι οι εργάτες των τεχνικών 
προδιαγραφών της δακοκτονίας. 
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ΙΙ. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΕΚΑΣΜΩΝ 

Α. Σκευάσματα – Δοσολογίες 

Για τα σκευάσματα και τις δοσολογίες θα δοθούν αναλυτικές οδηγίες από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας 

και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, κατά τη σύναψη της σύμβασης.  

 

Β. Εφαρμογή 

Το ψεκαστικό διάλυμα πρέπει να παρασκευάζεται με καθαρό – πόσιμο νερό από πηγές, γεωτρήσεις, πηγάδια 

κλπ, χωρίς όμως να δημιουργούνται επικίνδυνες συνθήκες για τη ρύπανση των υδάτων.  

Κατά την παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος, οι κενές φιάλες των εντομοκτόνων πρέπει να ξεπλένονται με 

τριπλό πλύσιμο και να αδειάζουν το υγρό του ξεπλύματος στο ψεκαστικό βυτίο. 

Το ψεκαστικό μηχάνημα θα πρέπει να λειτουργεί σε πίεση μικρότερη από 10 atm και ακροφύσιο με μεγάλη 

διάμετρο, ώστε το ψεκαστικό υγρό να πέφτει συγκεντρωμένο με χοντρή σταγόνα (δ>1mm) για να μπορεί να 

παραμένει περισσότερο χρόνο νωπό για την προσέλκυση του δάκου.  

Κατά τον ψεκασμό θα διασπείρονται 200 - 300 cm3 περίπου ψεκαστικού διαλύματος ανά ψεκαζόμενο δέντρο 

κανονικής ανάπτυξης. Θα ψεκάζονται όλα τα δέντρα σε ελαιώνες με αραιή πυκνότητα δέντρων (λιγότερα από 

10 δέντρα στο στρέμμα), ανά δεύτερο δέντρο τους μέτριας πυκνότητας ελαιώνες (10-18 ελαιόδεντρα ανά 

στρέμμα) και ανά τρίτο δέντρο πυκνούς ελαιώνες (περισσότερα από 18 δέντρα ανά στρέμμα). 

Το ψεκαστικό υγρό θα πρέπει να διασπείρεται στη βορινή πλευρά του δέντρου και στο εσωτερικό του 

φυλλώματος (όχι όμως στους βραχίονες), ώστε να παραμένει περισσότερο χρόνο σε νωπή κατάσταση. 

Ο ψεκαστικός αυλός θα πρέπει να κλείνει κατά τη διάρκεια μετάβασης από δέντρο σε δέντρο, ώστε να μην εκρέει 

άσκοπα ψεκαστικό διάλυμα, κυρίως για την προστασία του περιβάλλοντος.  

Το ψεκαστικό βυτίο θα πρέπει κατά τη χρήση του να είναι καλά σφραγισμένο και μετά το τέλος των ψεκασμών 

να ξεπλένεται με άφθονο νερό. 

Το ψεκαστικό διάλυμα που παρασκευάζεται θα χρησιμοποιείται αυθημερόν 

 

. Η αξία του μη χρησιμοποιηθέντος ψεκαστικού διαλύματος, θα καταλογίζεται στον εργολάβο εκτός 

περιπτώσεων ανωτέρας βίας (π.χ. απότομη μεταβολή του καιρού, εργατικό ατύχημα κ.α.) 

Στην ακραία περίπτωση που θα χρειαστεί να απορριφθεί ψεκαστικό υγρό θα πρέπει να ανοίγεται λάκκος στο 

έδαφος μακριά από πηγές κλπ., στον οποίο με το ψεκαστικό υγρό θα προστίθεται αρκετός ασβέστης και θα 

σκεπάζεται άμεσα με χώμα. 

Η απόδοση του ψεκαστικού συγκροτήματος δεν θα υπερβαίνει τα 1.000 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά ημέρα 

(ψεκασμός 3.000 δέντρων) και σε ορισμένες δύσβατες περιοχές τα 500 λίτρα/ημέρα (ψεκασμός 1.500 δέντρων). 

Όταν πρόκειται για επινώτιους ψεκαστήρες η ημερήσια απόδοση ανά ψεκαστή δεν θα υπερβαίνει τα 150 

λίτρα/ημέρα (ψεκασμός 500 δέντρων)  

Ψεκασμοί δεν γίνονται τις απογευματινές ώρες λόγω υψηλών θερμοκρασιών, μειωμένης κίνησης του δάκου και 

λόγω περιορισμένης δυνατότητας ελέγχων.  

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τις δαπάνες εξυπηρέτησης των ψεκασμών, δηλαδή μεταφορά των εργατών, υλικών 

και νερού για την παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος. 
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Για τις τοποθεσίες που δεν μπορεί να καλύψει το ψεκαστικό μηχάνημα (έλλειψη δρόμου, μεγάλη κλίση εδάφους, 

αλλεπάλληλοι περιφραγμένοι ελαιώνες κ.λ.π.) θα πρέπει ο εργολάβος να διαθέτει ψεκαστές με επινώτιους 

ψεκαστήρες, που θα εργάζονται παράλληλα με το ψεκαστικό μηχάνημα, για την κάλυψη αυτών των περιοχών. 

Ο ψεκασμός των δύσβατων – ορεινών περιοχών θα γίνεται ταυτόχρονα με τις πεδινές της κάθε κοινότητας. Εάν 

είναι εφικτό, οι ψεκαστές γεμίζουν τους επινώτιους ψεκαστήρες από το βυτίο του ελκυστήρα. Αν αυτές οι 

περιοχές είναι εκτεταμένες τότε θα πρέπει να συγκροτείται ένα επιπλέον πεζοπόρο συνεργείο ψεκασμού με 

όχημα μεταφοράς των απαραίτητων ψεκαστικών μέσων. Οι περιοχές αυτές καθορίζονται από την Δ/νση 

Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χίου στον ανάδοχο με τον πίνακα ΙΙ του 

Παραρτήματος Α. 

Ο ανάδοχος φέρει ευθύνη ώστε να μην ψεκαστούν οι πιστοποιημένες βιολογικές ελαιοκαλλιέργειες, με την 

προϋπόθεση ότι αυτές έχουν σημανθεί περιμετρικά. 

Η διάρκεια των ψεκασμών σε καμιά περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τις οκτώ (8) συνεχόμενες ημέρες όπως 

επιβάλλεται από τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεσης των δολωματικών ψεκασμών δακοκτονίας. 

 

ΙΙΙ. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΨΕΚΑΣΜΩΝ 

Ο ψεκασμός θα αρχίζει στο λυκαυγές και θα σταματάει όταν η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 28οC.  

Δεν θα γίνονται ψεκασμοί όταν πρόκειται να βρέξει ή όταν φυσάει άνεμος περισσότερο από πέντε (5) μποφόρ. 

Για την εφαρμογή των παραπάνω την ευθύνη θα φέρουν ο επόπτης και οι τομεάρχες δακοκτονίας, οι οποίοι θα 

πρέπει καθημερινά κατά τη διάρκεια των ψεκασμών να παρακολουθούν τα δελτία καιρού. 

 

IV. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 

Τα συνεργεία συγκροτούνται με ευθύνη και μέριμνα του ανάδοχου τους, όπως αυτά αναφέρονται στην παρούσα 

διακήρυξη. Οι ψεκαστές θα πρέπει να έχουν πιστοποιηθεί ως επαγγελματίες χρήστες φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων, όπως ορίζεται από τη σχετική νομοθεσία. 

 

V. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΨΕΚΑΣΤΩΝ 

Με ευθύνη και δαπάνη του ανάδοχου, θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι κανόνες ορθής εφαρμογής 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων, προκειμένου να είναι ασφαλής ο ψεκασμός δακοκτονίας.  

Συγκεκριμένα: 

• Να μην υπάρχουν διαρροές ψεκαστικού διαλύματος από τα ψεκαστικά μέσα. 

• Κάθε ψεκαστής μηχανοκίνητου ή χειροκίνητου μέσου να χρησιμοποιεί τα ενδεδειγμένα είδη ατομικής 

προστασίας (όπως αυτά προσδιορίζονται στην ετικέτα κάθε χρησιμοποιούμενου εντομοκτόνου). 

• Τα γάντια μετά από κάθε εφαρμογή πρέπει να πλένονται με άφθονο νερό και σαπούνι πριν βγουν από 

τα χέρια καθώς και η φόρμα μετά τη χρήση της. 

• Ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε είδους ατύχημα του προσωπικού του. 
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VI. ΕΛΕΓΧΟΙ ΨΕΚΑΣΜΩΝ 

Οι εργασίες της δακοκτονίας θα ελέγχονται από τον επόπτη και τους τομεάρχες  δακοκτονίας. Εάν διαπιστωθεί 

ότι διενεργείται διαβροχή χωρίς τα απαραίτητα από το νόμο μέσα ατομικής προστασίας, τότε ο ψεκασμός θα 

διακόπτεται από τον επιβλέποντα γεωπόνο.  

Καθημερινά κατά τη διάρκεια των ψεκασμών ο Γεωπόνος Τομεάρχης θα συμπληρώνει σε συνεργασία με τον 

εργολάβο ημερήσιο δελτίο εργασίας (έντυπο που χορηγεί η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 

της Περιφερειακής Ενότητας Χίου ), στο οποίο θα αναγράφονται τα ψεκαστικά μέσα, οι εργάτες, η ποσότητα του 

ψεκαστικού διαλύματος που καταναλώθηκε, ο αριθμός των προστατευθέντων δέντρων κ.α. 

Τα ημερήσια δελτία θα υπογράφονται από τον ανάδοχο και εγκρίνονται από τον Επόπτη δακοκτονίας.  

 

VII. ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Η αμοιβή των εργατών 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 κλπ.. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 
Όποιος προετοιμάζει ή διασπείρει ψεκαστικό υγρό πρέπει : 

Πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε εργασία να διαβάσει προσεκτικά την ετικέτα και να καταλάβει τι ακριβώς εννοεί. 

Να φορέσει τα μέσα προστασίας που αναγράφονται στην ετικέτα του σκευάσματος. 

Να ελέγξει την καλή λειτουργία της ψεκαστικής συσκευής που θα χρησιμοποιήσει με καθαρό νερό και να 

διορθώσει τυχόν προβλήματα. 

Το ψεκαστικό διάλυμα πρέπει να παρασκευάζεται σε ανοικτό χώρο σε απόσταση ασφάλειας από πηγές, 

πηγάδια, στέρνες και τρεχούμενα νερά. Να απομακρύνονται όσοι δεν φορούν ατομικά μέσα προστασίας κυρίως 

παιδιά και ζώα.  

Να μετρά με προσοχή και ακρίβεια τη συνιστώμενη δόση και να τηρεί τη διαδικασία διάλυσης. Τα κενά δοχεία 

να ξεπλένονται με νερό 3 φορές και το ξέπλυμα να αδειάζετε στο βυτίο. 

Ο παρασκευαστής ή/και ο ψεκαστής δεν πρέπει να καταναλώνουν τρόφιμα ή ποτά ούτε να καπνίζουν κατά τη 

διάρκεια της εργασίας Αν χρειαστεί κάποιος να διακόψει την εργασία, πρέπει να πλύνει καλά τα χέρια και το 

πρόσωπο του. 

Να μην εγκαταλείπονται ανοιχτά ή αφύλακτα δοχεία εντομοκτόνων κλπ και να μην αποθηκεύεται ψεκαστικό 

υγρό για την επόμενη ημέρα. 

Να προσέχει ώστε ο αέρας να μην πηγαίνει το ψεκαστικό νέφος σε γειτονικές καλλιέργειες, βοσκές, μελίσσια, 

πηγάδια , στέρνες κλπ. ούτε να καλύπτει τον ίδιο. Επίσης ο ψεκασμός δεν πρέπει να γίνεται σε αποστάσεις 

μικρότερες από τις αναγραφόμενες στον πίνακα (ΦΕΚ1883/Β/2013) 

 

Χώροι προστασίας 

Χρήση εξοπλισμού εφαρμογής με χαμηλή αερομεταφορά 

του ψεκαστικού νέφους  

Εφαρμογή με νεφελο-

ψεκαστήρες και γενικά με 

εξοπλισμό εφαρμογής 

που ευνοεί την 

αερομεταφορά του 

ψεκαστικού νέφους 

φπ με επισήμανσηΤ ή 

Τ+ 

φπ με 

επισήμανσηXn ή Xi 
φπ χωρίς επισήμανση 

Νοσοκομεία, ευαγή ιδρύματα, 

παιδικές χαρές, κατασκηνωτικοί 

χώροι και άλλες εγκαταστάσεις 

αναψυχής, σχολεία και 

εκπαιδευτήρια, αθλητικές 

εγκαταστάσεις, δημόσια πάρκα 

500 μέτρα 200 μέτρα 50 μέτρα 1000 μέτρα 

Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, 

στρατόπεδα, αρχαιολογικούς 

καιτουριστικούς χώρους. 

200 μέτρα 100 μέτρα Χωρίς περιορισμό 500 μέτρα 

Κατοικίες εκτός σχεδίου πόλεως 50 μέτρα 3 μέτρα Χωρίς περιορισμό 100 μέτρα 

Κατοικίες εντός σχεδίου πόλεως 100 μέτρα 50 μέτρα Χωρίς περιορισμό 500 μέτρα 

Χώροι αστικού πρασίνου (πλην 

πάρκων) 
50 μέτρα 3 μέτρα Χωρίς περιορισμό 500 μέτρα 

 





Σελίδα | 72  
 

Τα βυτία ψεκασμού αφού έχουν πλυθεί καλά, φυλάσσονται σε χώρο που κλειδώνει μαζί με τα φυτοφάρμακα 

Αν παρ’ όλες τις προφυλάξεις ο ψεκαστής ή παρασκευαστής βραχεί με ψεκαστικό διάλυμα πρέπει άμεσα να 

βγάλει τα ρούχα του και να πλυθεί καλά με άφθονο νερό και σαπούνι. Τα μολυσμένα ρούχα να μην τα 

ξαναφορέσει προτού πλυθούν καλά. 

 

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 

 

 Αν κάποιος αισθανθεί αδιαθεσία : 

Να σταματήσει αμέσως τη δουλειά. 

Να παραμείνει ήρεμος σε μέρος δροσερό. 

Να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες που γράφει η ετικέτα. 

Να κληθεί ο γιατρός ή να μεταφερθεί με προσοχή ο ασθενής στον πλησιέστερο γιατρό ή 

Νοσοκομείο (Νοσοκομείο Χίου τηλ. 2271044303, Κέντρο Υγείας Πυργίου τηλ 

2271072465)).  

Να δείξουμε στο γιατρό την ετικέτα του φαρμάκου και να του περιγράψουμε πως 

συνέβη το περιστατικό και ποια συμπτώματα παρουσίασε ο ασθενής. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Χίος : ………../…./2021 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ       Αριθμ. Πρωτ.: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Κωνσταντίνου Μονομάχου 37, 82131 Χίος 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

«Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιόδεντρων στα πλαίσια του 

Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς στους ελαιώνες της Περιφερειακής Ενότητας 

Χίου, στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς, έτους 2021», 

 ποσού …………………………………… μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π. Α. 

 

Στ.  ……………………….σήμερα ……………………. του μηνός …………………………………. του έτους 2021, ημέρα 

……………………………… οι κάτωθι συμβαλλόμενοι : 

 

1) κ. Μουτζούρης Κωνσταντίνος  Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας, με 

έδρα τη Μυτιλήνη  (ΑΦΜ 997817101 ΔΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ) έχοντας υπόψη : 

- Την αριθμ. ……………… διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την Παροχή υπηρεσιών 

για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιόδεντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής 

Καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς στους ελαιώνες της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, στα πλαίσια του 

Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς, έτους 2021 

- Την με αριθμό ……………….απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με την οποία 

κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διενεργηθέντος ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού. 

 

2) κ. …………………………………… (ΑΔΤ: ………………) ως νόμιμος εκπρόσωπος τ…. …………………………………………… με έδρα 

…… ΤΚ ……., και ΑΦΜ …………… ΔΥΟ:……………………… που θα καλείται στο εξής #Ανάδοχος#  

 

συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα παρακάτω: 

 
στην ανάθεση των από εδάφους δολωματικών ψεκασμών ελαιοδένδρων στα πλαίσια του Προγράμματος 

Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2021 (από …/…./2021 έως 31/10/2021), σύμφωνα με 

όλους τους όρους και προϋποθέσεις, που ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με 

τις αριθμ.:  

 

β) Αριθμός Απόφασης …………………/2021 «Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού  και κατακύρωσης του 

αποτελέσματος του  διαγωνισμού για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιόδεντρων» ΑΔΑ: 

…………………………………………. 
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γ) το πρακτικό ………………………. της Επιτροπής δακοκτονίας, για την απόφαση ένταξης των δημοτικών και τοπικών 

κοινοτήτων του Δήμου Χίου, όπως αναλύεται στον παρακάτω πίνακα: 

A/A 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΤΙΚΑ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 

ΕΚ
ΤΑ

ΣΗ
 

(σ
τρ

έμ
μ

α
τα

) 

Π
Ρ

Ο
ΣΤ

Α
ΤΕ

ΥΟ
Μ

ΕΝ
Α

   

ΕΛ
Α

ΙΟ
Δ

ΕΝ
Δ

Ρ
Α

 

Π
Ο

ΣΟ
ΣΤ

Ο
 

Κ
Α

Ρ
Π

Ο
Φ

Ο
Ρ

ΙΑ
Σ 

ΕΝ
ΤΑ

ΞΗ
 Σ

ΤΟ
 

Π
Ρ

Ο
ΓΡ

Α
Μ

Μ
Α

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    ΣΥΝΟΛΟ        

 

δ) Την Αρ. …………………………./2021 Ανάληψη υποχρέωσης. ΑΔΑ:…………………………………………και την από 

………………/2021 τεχνική και οικονομική  προσφορά του αναδόχου, που θεωρούνται στο σύνολό τους 

αναπόσπαστα μέρη της παρούσας, όπως αναλύεται στον πίνακα που ακολουθεί :   

 

 

Συνολικού ποσού …………………………….. € (προ ΦΠΑ 9%), για την χρονική περίοδο (…-…..-2021 έως 31-10-2021). 
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  ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ 
  

 

A/A 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ 

 ή ΤΟΠΙΚΕΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ        

Ε
Κ

Τ
Α

Σ
Η

 

(σ
τ
ρ

έμ
α

τ
α

) 

Π
Ρ

Ο
Σ

Τ
Α

Τ
Ε
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Ο

Μ
Ε

Ν
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Ε
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ΙΟ

Δ
Ε

Ν
Δ

Ρ
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Α
Ν

Ω
Τ

Ε
Ρ

Η
 Τ

ΙΜ
Η

 Α
Ν

Α
 

Π
Ρ

Ο
Σ

Τ
Α

Τ
Ε

Υ
Ο

Μ
Ε

Ν
Ο

 

Ε
Λ

Α
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Δ
Ε

Ν
Δ

Ρ
Ο

 Σ
Ε

 €
 

Μ
.Ο

. 
Α

Ρ
ΙΘ

Μ
Ο

Υ
 

Ψ
Ε

Κ
Α

Σ
Μ

Ω
Ν

 

Π
Ρ

Ο
Ϋ

Π
Ο

Λ
Ο

Γ
ΙΖ

Ο
Μ

Ε
Ν

Ο
 

Π
Ο

Σ
Ο

 

Φ
Π

Α
 9

%
 

Σ
Υ

Ν
Ο

Λ
Ο

 

 Α. ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΕΙΝΑ        

1 ΑΓ.ΓΑΛΑΣ 666,66 10.000 0,065 3,0 1.950,00 175,50 2.125,50 

2 ΑΜΑΔΕΣ 866,67 13000 0,065 3,0 2.535,00 228,15 2.763,15 

3  ΑΝΑΒΑΤΟΣ 133,33 2.000 0,065 3,0 390,00 35,10 425,10 

4  ΒΟΛΙΣΣΟΣ 1.666,70 25.000 0,065 3,0 4.875,00 438,75 5.313,75 

5 ΔΙΕΥΧΑ-ΚΑΤΑΒΑΣΗ 133,33 2.000 0,065 3,0 390,00 35,10 425,10 

6 ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ 4.666,70 70.000 0,065 3,0 13.650,00 1.228,50 14.878,50 

7 ΚΑΡΥΕΣ 1.266,70 19.000 0,065 3,0 3.705,00 333,45 4.038,45 

8 ΚΕΡΑΜΟΣ 1.333,33 20.000 0,065 3,0 3.900,00 351,00 4.251,00 

9 ΛΑΓΚΑΔΑ 1.200,00 18.000 0,065 3,0 3.510,00 315,90 3.825,90 

10 ΛΕΠΤΟΠΟΔΑ 920,00 13.800 0,065 3,0 2.691,00 242,19 2.933,19 

11 ΝΕΑ ΠΟΤΑΜΙΑ 100,00 1.500 0,065     3,0 292,50 26,33 318,83 

12 ΠΑΡΠΑΡΙΑ 1.526,70 22.900 0,065 3,0 4.465,50 401,90 4.867,40 

13 ΠΙΡΑΜΑ 733,33 11.000 0,065 3,0 2.145,00 193,05 2.338,05 

14 ΠΙΣΠΙΛΟΥΝΤΑ 100,00 1.500 0,065 3,0 292,50 26,33 318,83 

15  ΠΥΤΙΟΣ 1.200,00 18.000 0,065 3,0 
3.510,00 

 
315,90 3.825,90 

16 ΣΙΔΗΡΟΥΝΤΑ 766,66 11.500 0,065 3,0 2.242,50 201,83 2.444,33 

17 ΣΠΑΡΤΟΥΝΤΑ 66,70 1.000 0,065 3,0 195,00 17,55 212,55 

18 ΣΥΚΙΑΔΑ 200,00 3.000 0,065 3,0 585,00 52,65 637,65 
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19 ΦΥΤΑ-ΚΗΠΟΥΡΙΕΣ 400,00 6.000 0,065 3,0 1.170,00 105,30 1.275,30 

20 ΧΑΛΑΝΔΡΑ-ΑΦΡΟΔΙΣΙΑ 1.000,00 15.000 0,065 3,0 2.925,00 263,25 3.188,25 

 ΣΥΝΟΛΟ  Α 18.946,66 284.200   55.419,00             4.987,71 60.406,71 

 Β.ΠΕΡΙΟΧΗ:ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΑ        

1 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΚΟΥΣΗΣ 1.833,33 27.500 0,048 2,5 3.300,00 297,00 3.597,00 

2 ΑΡΜΟΛΙΑ 800,00 12.000 0,048 3,0 1.728,00 155,52 1.883,52 

3 ΒΑΒΙΛΟΙ 666,70 10.000 0,048 3,0 1.440,00 129,60 1.569,60 

4 ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟ 600,00 9.000 0,048 2,5 1.080,00 97,20 1.177,20 

5 ΒΕΡΒΕΡΑΤΟ 466,70 7.000 0,048 2,5 840,00 75,60 915,60 

6 ΒΕΣΣΑ 200,00 3.000 0,048 2,5 360,00 32,40 392,40 

7 ΒΟΥΝΟ 1.233,33 18.500 0,048 2,5 2.220,00 199,80 2.419,80 

8 ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ 1.200,00 18.000 0,048 3,0 2.592,00 233,28 2.825,28 

9 ΔΑΦΝΩΝΑΣ 2.133,33 32.000 0,048 3,0 4.608,00 414,72 5.022,72 

10 ΕΛΑΤΑ 1.066,70 16.000 0,048 3,0 2.304,00                207,36 2.511,36 

11 ΕΞΩ ΔΙΔΥΜΑ 1.000,00 15.000 0,048 2,5 1.800,00 162,00 1.962,00 

12 ΖΥΦΙΑΣ 733,33 11.000 0,048 2,5 1.320,00 118,80 1.438,80 

13 ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙ 2.233,33 33.500 0,048 3.0 4.824,00 434,16 5.258,16 

14 ΘΥΜΙΑΝΑ 800,00 12.000 0,048 3,0 1.728,00 155,52 1.883,52 

15 ΚΑΛΑΜΩΤΗ 1.686,70 25.300 0,048 3,0 3.643,20 327,89 3.971,09 

16 ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑ 2.313,33 34.700 0,048 3.0 4.996,80 449,71 5.446,51 

17 ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ 1.200,00 18.000 0,048 2,5 2.160,00 194,40 2.354,40 

18 ΚΟΙΝΗ 866,70 13.000 0,048 2,5 1.560,00 140,40 1.700,40 

19 ΛΙΘΙ 533,33 8.000 0,048 3,0 1.152,00 103,68 1.255,68 

20 ΜΕΣΑ ΔΙΔΥΜΑ 1066,70 16.000 0,048 2,5 1.920,00 172,80 2.092,80 

21 ΜΕΣΤΑ 1886,70 28.300 0,048 3,0 4.075,20 366,77 4.441,97 

22 ΜΥΡΜΗΓΚΙ 740,00 11.100 0,048 2,5 1.332,00 119,88 1.451,88 

23 ΝΕΝΗΤΑ 2533,33 38.000 0,048 3,0 5.472,00 492,48 5.964,48 

24 ΝΕΟΧΩΡΙ 1400,00 21.000 0,048 3,0 3.024,00 272,16 3.296,16 

25 ΟΛΥΜΠΟΙ 666,70 10.000 0,048 3,0 1.440,00 129,60 1.569,60 

26 ΠΑΓΙΔΑ 100,00 1.500 0,048     2,5 180,00 16,20 196,20 

27 ΠΑΤΡΙΚΑ 666,70 10.000 0,048 2,5 1.200,00 108,00 1.308,00 

28 ΠΥΡΓΙ 2000,00 30.000 0,048 2,5 3.600,00 324,00 3.924,00 
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29 ΦΛΑΤΣΙΑ 300,00 4.500 0,048 2,5 540,00 48,60 588,60 

30 ΧΑΛΚΕΙΟΣ 2000,00 30.000 0,048 2,5 3.600,00 324,00 3.924,00 

31 ΧΙΟΣ 2000,00 30.000 0,048 3,0 4.320,00 388,80 4.708,80 

  ΣΥΝΟΛΟ  Β 
 

  36.926,67 
 

 553.900   
 
          74.359,20 

 

 
            6.692,33 

       
          81.051,53 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 55.873,33 838.100   129.778,20 11.680,04 141.458,24 
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Ως εξής : 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει όλα τα δέντρα που αναφέρονται στην σύμβαση, ψεκάζοντας τα όσες 

φορές εκδοθεί εντολή διαβροχής με την ίδια τιμή. 

Οι ψεκασμοί θα γίνουν από ../../2021 έως 31/10/2021. Η ημερομηνία έναρξης των ψεκασμών και ο αριθμός των 

ελαιοδένδρων, θα καθορίζεται από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής 

Ενότητας Χίου μετά από έγγραφη εντολή.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ξεκινά τον ψεκασμό μέσα σε 24 ώρες από την έγγραφη ειδοποίηση - εκτός αν 

ορίζεται διαφορετικά σε αυτή ή αν υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας, οι οποίοι πρέπει εντός 24 ωρών να 

αναφέρονται εγγράφως από τον εργολάβο στην υπηρεσία. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται στις υποδείξεις των γεωπόνων δακοκτονίας (Διευθυντή – Επόπτη  

– Τομεάρχες). 

Η παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος θα γίνεται σε καθορισμένα σημεία κατόπιν συνεννοήσεως του Επόπτη 

ή του Τομεάρχη Δακοκτονίας και του Εργολάβου, στα οποία θα υπάρχει η δυνατότητα τροφοδοσίας νερού κατά 

προτίμηση σε κρουνούς ή γεωτρήσεις με πόσιμο νερό. Τα παρασκευάσματα θα γίνονται πάντα παρουσία 

Γεωπόνου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, ώστε να 

ελέγχεται η κατανάλωση, τυχόν διαρροές καθώς και η σωστή παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος. 

Σε περίπτωση που ο ψεκασμός δε γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις υποδείξεις της Διεύθυνσης Αγροτικής 

Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, ο ανάδοχος πέραν των κυρώσεων που 

αναφέρονται στα άρθρα τους παρούσας διακήρυξης δε θα αμείβεται για το εκ τελεσθέν έργο την ημέρα αυτή 

και θα του καταλογίζεται και η αξία των χρησιμοποιημένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Επί πλέον ο χρόνος 

που μεσολαβεί μέχρι την εφαρμογή του ψεκασμού σύμφωνα με τις οδηγίες, θα λογίζεται σαν καθυστέρηση 

έναρξης και θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις. 

Εφόσον ο ανάδοχος τηρεί τις οδηγίες της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής 

Ενότητας Χίου για τους ψεκασμούς και καλύπτει όλη την περιοχή ευθύνης του, δεν φέρει ευθύνη για την 

αποτελεσματικότητα των ψεκασμών. 

Τα υλικά δακοκτονίας παρέχονται στον ανάδοχο δωρεάν και παραδίδονται σ΄ αυτόν από την αποθήκη της 

Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χίου. Μεταφέρονται και 

διανέμονται στα συνεργεία του, ευθύνη ανάδοχου.  

Τα αποθέματα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, παραμένουν στον ανάδοχο και αποθηκεύονται σε 

κλειστούς και δροσερούς χώρους καλά ασφαλισμένους μέχρι τελικής παράδοσης. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει 

ο εργολάβος να ορίσει το χώρο καθώς και υπεύθυνο για τη φύλαξη των υλικών δακοκτονίας και να το 

γνωστοποιήσει εγγράφως στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας 

Χίου. 

Τα κενά δοχεία των εντομοκτόνων θα τοποθετούνται χωρίς υπολείμματα (τριπλό ξέπλυμα) στα χαρτοκιβώτια 

που ήταν συσκευασμένα και θα παραδίδονται από τον ανάδοχο στην αποθήκη της Διεύθυνσης Αγροτικής 

Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χίου. Αν διαπιστωθεί έλλειμμα  των υλικών θα 

καταλογίζεται η αξία τους στους υπευθύνους. 
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Ο ανάδοχος θα πρέπει να ειδοποιεί, για το ημερήσιο πρόγραμμα ψεκασμού των τοποθεσιών του κάθε 

Δημοτικού Διαμερίσματος, τα Δημοτικά Διαμερίσματα για την έναρξη των ψεκασμών και να συνεργάζεται με 

τις Τοπικές Αυτοδιοικήσεις, ώστε να ειδοποιούνται οι ελαιοπαραγωγοί, οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι. 

Ο ανάδοχος μεριμνά για την άριστη λειτουργία των μηχανοκίνητων ψεκαστικών μηχανημάτων και των επινώτιων 

ψεκαστήρων, έχοντας πλέον των απαραιτήτων και άλλα σε ετοιμότητα ώστε να μην παρουσιάζεται καθυστέρηση 

σε περίπτωση βλάβης. 

Ο υπεύθυνος επιστήμονας (Γεωπόνος ή Τεχνολόγος Γεωπονίας) μεριμνά για την ορθή παρασκευή του 

ψεκαστικού διαλύματος και διαχείριση των κενών συσκευασιών ώστε να τηρούνται οι οδηγίες της ετικέτας κάθε 

σκευάσματος και να αποφεύγεται η ρύπανση του περιβάλλοντος. Επίσης συνδράμει τον ανάδοχο εργολάβο στο 

συντονισμό των ψεκαστικών μέσων και κατευθύνει τους πεζούς ψεκαστές. 

Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν την απαραίτητη από το νόμο ηλικία και πιστοποίηση και να είναι κατά 

προτίμηση ελαιοπαραγωγοί 

Με ευθύνη του ανάδοχου θα πρέπει να λάβουν γνώση όλοι οι εργάτες των τεχνικών προδιαγραφών της 

δακοκτονίας. 

 

ΙΙ. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΕΚΑΣΜΩΝ 

Α. Σκευάσματα – Δοσολογίες 

Για τα σκευάσματα και τις δοσολογίες θα δοθούν αναλυτικές οδηγίες από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας 

& Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Χίου. 

Β. Εφαρμογή 

Το ψεκαστικό διάλυμα πρέπει να παρασκευάζεται με καθαρό – πόσιμο νερό από πηγές, γεωτρήσεις, πηγάδια 

κλπ χωρίς όμως να δημιουργούνται επικίνδυνες συνθήκες για τη ρύπανση των υδάτων.  

Κατά την παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος οι κενές φιάλες των  εντομοκτόνων πρέπει να ξεπλένονται με 

τριπλό πλύσιμο και άδειασμα του ξεπλύματος στο ψεκαστικό βυτίο. 

Το ψεκαστικό μηχάνημα θα πρέπει να λειτουργεί σε  πίεση μικρότερη από 10 atm, ώστε το ψεκαστικό υγρό να 

πέφτει συγκεντρωμένο με χοντρή σταγόνα (δ>1mm) για να μπορεί να παραμένει περισσότερο χρόνο νωπό για 

την προσέλκυση του δάκου.  

Κατά τον ψεκασμό θα διασπείρονται 300 cm3 περίπου ψεκαστικού διαλύματος ανά ψεκαζόμενο δέντρο 

κανονικής ανάπτυξης. Θα ψεκάζονται όλα τα δέντρα σε ελαιώνες με αραιή πυκνότητα δέντρων (λιγότερα από 

10 δέντρα στο στρέμμα), ανά δεύτερο δέντρο τους μέτριας πυκνότητας ελαιώνες (10-18 ελαιόδεντρα ανά 

στρέμμα) και ανά τρίτο δέντρο πυκνούς ελαιώνες (περισσότερα από 18 δέντρα ανά στρέμμα). 

Το ψεκαστικό υγρό θα πρέπει να διασπείρεται στη βορινή πλευρά του δέντρου και στο εσωτερικό του 

φυλλώματος ώστε να παραμένει περισσότερο χρόνο σε νωπή κατάσταση. 

Ο ψεκαστικός αυλός θα πρέπει να κλείνει κατά τη διάρκεια μετάβασης από δέντρο σε δέντρο, ώστε να μην εκρέει 

άσκοπα ψεκαστικό διάλυμα κυρίως για την προστασία του περιβάλλοντος.  

Το ψεκαστικό βυτίο θα πρέπει κατά τη χρήση του να είναι καλά σφραγισμένο και μετά το τέλος των ψεκασμών 

να πλένεται με άφθονο νερό. 
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Το ψεκαστικό διάλυμα που παρασκευάζεται θα χρησιμοποιείται την ίδια ημέρα. Η αξία του μη 

χρησιμοποιηθέντος ψεκαστικού διαλύματος, θα καταλογίζεται στον εργολάβο εκτός περιπτώσεων ανωτέρας 

βίας (π.χ. απότομη μεταβολή του καιρού, εργατικό ατύχημα κ.α.) 

Στην ακραία περίπτωση που θα χρειαστεί να απορριφθεί ψεκαστικό υγρό θα πρέπει να ανοίγεται λάκκος στο 

έδαφος μακριά από πηγές κλπ., στον οποίο με το ψεκαστικό υγρό θα προστίθεται αρκετός ασβέστης και θα 

σκεπάζεται άμεσα με χώμα. 

Η απόδοση τους ψεκαστικού συγκροτήματος δεν θα υπερβαίνει τα 1.000 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά ημέρα 

(ψεκασμός 3.000 δέντρων) και σε ορισμένες δύσβατες περιοχές τα 500 λίτρα/ημέρα (ψεκασμός 1.500 δέντρων). 

Όταν πρόκειται για επινώτιους ψεκαστήρες η ημερήσια απόδοση ανά ψεκαστή δεν θα υπερβαίνει τα 150 

λίτρα/ημέρα (ψεκασμός 500 δέντρων)  

Ψεκασμοί δεν γίνονται τις απογευματινές ώρες λόγω υψηλών θερμοκρασιών, μειωμένης κίνησης του δάκου και 

λόγω περιορισμένης δυνατότητας ελέγχων.  

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τις δαπάνες εξυπηρέτησης των ψεκασμών, δηλαδή μεταφορά των εργατών, υλικών 

και νερού για την παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος. 

Για τις τοποθεσίες που δεν μπορεί να καλύψει το ψεκαστικό μηχάνημα (έλλειψη δρόμου, μεγάλη κλίση εδάφους, 

αλλεπάλληλοι περιφραγμένοι ελαιώνες κλπ.) θα πρέπει ο εργολάβος να διαθέτει ψεκαστές με επινώτιους 

ψεκαστήρες που θα  εργάζονται παράλληλα με το ψεκαστικό μηχάνημα, για την κάλυψη αυτών των περιοχών. 

Ο ψεκασμός των δύσβατων περιοχών θα γίνεται ταυτόχρονα με τις πεδινές της κάθε τοποθεσίας  και εφόσον 

προσφέρεται οι ψεκαστές μπορούν να γεμίζουν τους επινώτιους ψεκαστήρες από το βυτίο του ελκυστήρα. Αν 

αυτές οι περιοχές είναι εκτεταμένες τότε θα πρέπει να συγκροτείται ένα επιπλέον πεζοπόρο συνεργείο 

ψεκασμού με όχημα μεταφοράς των απαραίτητων ψεκαστικών μέσων. Οι περιοχές αυτές θα καθορίζονται από 

την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Χίου στον ανάδοχο κατά τη σύναψη της σύμβασης. 

Ο ανάδοχος φέρει την ευθύνη ώστε να μην ψεκαστούν οι πιστοποιημένες βιολογικές ελαιοκαλλιέργειες, με την 

προϋπόθεση ότι αυτές έχουν σημανθεί περιμετρικά. 

Η διάρκεια των ψεκασμών σε καμιά περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τις οκτώ (8) συνεχόμενες ημέρες όπως 

επιβάλλεται από τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεσης των δολωματικών ψεκασμών δακοκτονίας. 

ΙΙΙ. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΨΕΚΑΣΜΩΝ 

Ο ψεκασμός θα αρχίζει στο λυκαυγές και θα σταματάει όταν η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 30οC.  

Δεν θα γίνονται ψεκασμοί όταν πρόκειται να βρέξει ή όταν φυσάει άνεμος περισσότερο από πέντε (5) 

μποφόρ. 

Για την εφαρμογή των παραπάνω την ευθύνη θα φέρουν ο επόπτης και οι τομεάρχες δακοκτονίας, οι οποίοι θα 

πρέπει καθημερινά κατά τη διάρκεια των ψεκασμών να παρακολουθούν τα δελτία καιρού. 

 

IV. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 

Τα συνεργεία συγκροτούνται με ευθύνη και μέριμνα του ανάδοχου τους, όπως αυτά αναφέρονται στην παρούσα 

διακήρυξη. 
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V. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΨΕΚΑΣΤΩΝ 

Με ευθύνη και δαπάνη του ανάδοχου, θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι κανόνες ορθής εφαρμογής 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων, προκειμένου να είναι ασφαλής ο ψεκασμός δακοκτονίας. Συγκεκριμένα: 

Να μην υπάρχουν διαρροές ψεκαστικού διαλύματος από τα ψεκαστικά μέσα. 

Κάθε ψεκαστής μηχανοκίνητου ή χειροκίνητου μέσου να χρησιμοποιεί τα ενδεδειγμένα είδη ατομικής 

προστασίας (όπως αυτά προσδιορίζονται στην ετικέτα κάθε χρησιμοποιούμενου εντομοκτόνου). 

Τα γάντια μετά από κάθε εφαρμογή πρέπει να πλένονται με άφθονο νερό και σαπούνι πριν βγουν από τα χέρια 

καθώς και η φόρμα μετά τη χρήση της. 

Ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε είδους ατύχημα του προσωπικού του. 

 

VI. ΕΛΕΓΧΟΙ ΨΕΚΑΣΜΩΝ 

 Εάν διαπιστωθεί ότι διενεργείται διαβροχή χωρίς τα απαραίτητα από το νόμο μέσα ατομικής προστασίας, τότε 

ο ψεκασμός θα διακόπτεται από τον επιβλέποντα γεωπόνο.  Καθημερινά κατά τη διάρκεια των ψεκασμών ο 

Γεωπόνος Τομεάρχης θα συμπληρώνει σε συνεργασία με τον εργολάβο ημερήσιο δελτίο εργασίας, στο οποίο θα 

αναγράφονται τα ψεκαστικά μέσα, οι εργάτες, η ποσότητα του ψεκαστικού διαλύματος που καταναλώθηκε, ο 

αριθμός των προστατευθέντων δέντρων κ.α. Τα ημερήσια δελτία θα υπογράφονται από τον ανάδοχο και 

εγκρίνονται από τον Επόπτη δακοκτονίας.  

 

VII. ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Η αμοιβή των εργατών εξαρτάται από τη συμφωνία τους με τον ανάδοχο. 

 

ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί δικαίωμα αύξησης ή μείωσης του αριθμού των ψεκασμών στην περίπτωση που οι 

καιρικές συνθήκες ή το ύψος του δακοπληθυσμού το απαιτούν. 

Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα εξαίρεσης περιοχών στις οποίες διαπιστώνει ότι δεν υφίστανται οι 

απαραίτητες προϋποθέσεις εφαρμογής του προγράμματος (δακοκτονία εφαρμόζεται όταν η καρποφορία 

ελαιοδέντρων είναι μεγαλύτερη από 25% για τις ελαιοποιήσιμες και 20% για τις βρώσιμες και εξασφαλίζεται 

συνεργασία με τις τοπικές αρχές) καθώς και διενέργειας λιγότερων ψεκασμών από αυτών που αναφέρονται στην 

παρούσα διακήρυξη αν οι τεχνικές συνθήκες δεν επιβάλλουν τη διενέργεια ψεκασμού. 
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ΕΓΓΥΗΣΗ 

Ο ανάδοχος κατέθεσε την με αριθμό (ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ) εγγυητική επιστολή της (ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΕΚΔΟΣΗΣ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ) ποσού (ΠΟΣΟ ΣΕ €) για την καλή εκτέλεση όλων των όρων της διακήρυξης και της 

σύμβασης αυτής, η οποία έχοντας θέση ποινικής ρήτρας, θα ισχύει μέχρι την πλήρη και καλή εκτέλεση των όρων 

της σύμβασης και θα καταπίπτει ολικά ή μερικά υπέρ του Δημοσίου σε περίπτωση που δεν θα εκπληρωθούν ή 

δεν θα εκτελεστούν πλήρως οι όροι της σύμβασης αυτής, με απόφαση Περιφερειάρχη που θα εκδοθεί ύστερα 

από γνώμη της αρμόδιας Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 

 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την ολοκλήρωση του έργου της 

δακοκτονίας και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ(άρθρο 17 της διακήρυξης …/2021) 

Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από 

την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του 

υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την 

σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, 

λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των 

ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν 

μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει 

χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη 

πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή 

εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης ή/και, 

β) οι προβλεπόμενες από τη σύμβαση οικονομικές κυρώσεις. Συγκεκριμένα αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από 

υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της προθεσμίας, που ορίζεται στη σύμβαση, επιβάλλονται εις βάρος 

του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης της έναρξης του ψεκασμού πέραν των ανά περίπτωση 

καθορισθέντων από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Χίου ημερομηνιών, επιβάλλεται στον 

ανάδοχο πρόστιμο για κάθε μέρα αδικαιολόγητης καθυστέρησης. 

Ειδικότερα: 

- Για καθυστέρηση μίας (1) ημέρας στον ανάδοχο καταλογίζεται πρόστιμο ίσο με 0,5% της 

συμβατικής αξίας του εντελλόμενου ψεκασμού (χωρίς το Φ.Π.Α.) των ελαιοδένδρων που 

περιλαμβάνονται εντολή διαβροχής. 

- Για την καθυστέρηση δύο (2) ημερών στον ανάδοχο καταλογίζεται πρόστιμο ίσο με 2% της 

συμβατικής αξίας του εντελλόμενου ψεκασμού (χωρίς το Φ.Π.Α.), όπως παραπάνω. 

- Για καθυστέρηση τριών (3) ημερών στον ανάδοχο καταλογίζεται πρόστιμο ίσο με 5% της 

συμβατικής αξίας του εντελλόμενου ψεκασμού (χωρίς το Φ.Π.Α.), όπως παραπάνω. 

Το ποσό παρακρατείτε από την αμοιβή ή την εγγύηση. 

- Αν η καθυστέρηση είναι άνω των τριών (3) ημερών ο ανάδοχος, κατόπιν αποφάσεως του 

Περιφερειάρχη, κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα από αυτήν. Η εγγύηση 

καλής εκτέλεσης εκπίπτει υπέρ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, κατά το ποσοστό των μη εκ 
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τελεσθέντων έργων και ο ανάδοχος αποκλείεται προσωρινά ή μόνιμα (σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 

4412/2016) από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.  

 

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

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

και εντός τριών (3) ημερών υποχρεούται στην προσκόμιση των αποδεικτικών στοιχείων. Διαφορετικά χάνει το 

δικαίωμα να επικαλεσθεί εκ των υστέρων τους λόγους ανωτέρας βίας. 

 

Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης (Άρθρο 205 του ν. 4412/2016) 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων  της 

παραπάνω παραγράφου 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις), να υποβάλει προσφυγή για 

λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) 

ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το 

αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω 

απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 

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

Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Χίου (τομεάρχες – επόπτης δακοκτονίας), η 

οποία και θα εισηγείται  στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο «Επιτροπή δακοκτονίας» 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.  

 Προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών 

 Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο στο οποίο 

καταγράφονται οι ημέρες και περιοχές ψεκασμού, η καθημερινή απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και 

ειδικότητα (ημερήσια δελτία εργασίας), έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση 

της σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη δακοκτονίας. Μετά τη λήξη κάθε ψεκασμού 

συντάσσεται πρακτικό καλής εκτέλεσης εργασιών, εφόσον πληρούνται όλοι οι όροι εκτέλεσης του έργου . 

Το πρακτικό υπογράφεται από τους τομεάρχες και τον επόπτη δακοκτονίας, αφού διαπιστωθεί ότι όλες οι 

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

υπογραφεί από τον Ανάδοχο και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Συγκεκριμένα μετά από Επιτόπιο έλεγχο και πιστοποίηση της τήρησης του χρονοδιαγράμματος, έλεγχο των 

φαρμάκων που χρησιμοποιούνται, και της παρασκευής των ψεκαστικών διαλυμάτων και ό,τι άλλο απαιτείται 

για την ορθή παρακολούθηση του έργου.  

Σε περίπτωση διαφωνίας του εργολάβου ως προς την ψεκασθείσα έκταση ή άλλο θέμα παραπέμπεται στην 

Επιτροπή Δακοκτονίας, η οποία ορίζεται με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Πολιτικής της 

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και η απόφαση της οποίας είναι οριστική και αμετάκλητη και δεν υπόκειται σε 

κανένα ένδικο μέσο. 
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΠΛΗΡΩΜΗ 

Για τα επιμέρους στάδια παροχής υπηρεσιών ή υποβολής των παραδοτέων ορίζονται τμηματικές /ενδιάμεσες 

προθεσμίες  ως εξής:  

α)31/7/2021 

β)31/8/2021 

γ) 30/9/2021 και  

δ) 31/10/2021 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού συνταχθεί το σχετικό 

πρακτικό καλής εκτέλεσης των εργασιών ψεκασμού και αμέσως μετά την έκδοση θεωρημένου τιμολογίου και 

τον οικονομικό έλεγχο του εντάλματος πληρωμής. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εκταμίευση των πιστώσεων, 

από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών.  

Ειδικά κατά την πρώτη πληρωμή ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει και εξοφλητική απόδειξη της δαπάνης 

δημοσίευσης του διαγωνισμού. 

Η πληρωμή αναστέλλεται : 

α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής 

και μέχρι τη θεώρηση αυτού,  

β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων,  

 γ) δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (μη 

έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών κ.λ.π.). 

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας και λήγει την 31/10/2021.  

 

Η αμοιβή του εργολάβου υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. 

 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

      Η επίκληση λόγων ανώτερης βίας θα πρέπει να γίνεται αυθημερόν (εντός 24 ωρών) και εντός τριών (3) 

ημερών υποχρεούται στην προσκόμιση των αποδεικτικών στοιχείων. Διαφορετικά χάνει το δικαίωμα να 

επικαλεσθεί εκ των υστέρων τους λόγους ανωτέρας βίας. 

 

ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

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

κατακυρωθέντος έργου, χωρίς ειδική έγκριση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της 

Περιφερειακής Ενότητας Χίου και υπογραφή της σχετικής πράξης. 

 

 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

1. Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ή και μετά τη λήξη της, εφόσον απορρέει 

απ’ αυτήν) μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Χίου και του αναδόχου και αφορά (ενδεικτικά) την εκτέλεση των 

όρων της σύμβασης, την ερμηνεία αυτής, τον προσδιορισμό ή/ και την εκπλήρωση των συμβατικών 

υποχρεώσεων των μερών ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της, επιλύεται κατ’ αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου 
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γενέσεώς της, από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, προς την οποία ο ανάδοχος 

πρέπει να απευθύνει σχετική αίτηση. Το αρμόδιο όργανο αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου με 

αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία γνωστοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο, με αποδεικτικό 

παραλαβής ή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2672/1998. Εάν η επιτροπή δεν εκδώσει απόφαση επί της 

αιτήσεως μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημέρα υποβολής της ή αν ο ανάδοχος δεν αποδεχθεί την απόφαση της 

Περιφερειακής Ενότητας Χίου, τότε οποιοδήποτε από τα μέρη δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά προς επίλυση 

ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων. 

2. Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση προμήθειας ή θα σχετίζεται μ’ αυτήν και δεν θα 

ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια της Χίου. 

 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν όλοι οι ψεκασμοί στο τέλος της περιόδου ψεκασμών έχουν γίνει 

σύμφωνα με όλους τους όρους της παρούσας ή εάν αυτοί οι ψεκασμοί που διενεργήθηκαν, υπολείπονται των 

συμβατικών, κατά μέρος που κρίνεται από το αρμόδιο όργανο ως ασήμαντο. 

β. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή 

εκπτώσεις. 

γ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα  προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

 Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, 

διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 

Η Σύμβαση αυτή συντάχθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις σε τρία όμοια πρωτότυπα από τα οποία πήρε 

από ένα ο καθένας από τους συμβαλλόμενους και το τρίτο κατετέθη στην Δ.Ο.Υ. Χίου. 

               0 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ                                                     Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ                                                                                                

 

 

 

 

 
i

 

 

 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται 

το σύνολο αυτών 

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων 

επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  
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 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους 

από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το 

σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων. 

v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vii  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους 

τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ 

του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις 

ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 

συγκεκριμένες ικανότητες.” 

viii 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.  

ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 

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

x Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

xi 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/ΔΕΥ 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). 

xii 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. 

xiii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση 

της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή 

την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xiv 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”. 
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xv 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/ΔΕΥ 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.". 

xvi 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 Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς 

και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx 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)  

xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 

συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xxii 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).  

xxiii 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  

xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, 

στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxvi . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvii Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ 

άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxx Πρβλ άρθρο 48. 
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xxxi  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxii Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 

79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

xxxiii 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. 

xxxiv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη.  

xxxv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη.  

xxxvi Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxvii Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxviii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  που 

υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

xxxix Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει 

τα τρία έτη. 

xl Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και 

ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xli Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού 

φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει 

να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

xlii Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από αρμόδιο 

επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 

xliii Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να 

συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

xliv Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

xlv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii 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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