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Σάμος 7 / 3 /2019
Αρ. Πρωτ. : 650

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Διοικητήριο, Δερβενακίων &
Αλ. Αλέξη 1 , 83 100 Σάμος

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV
KAE
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Συνοπτικός Διαγωνισμός, του ν.4412/2016
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
με βάση μόνο την τιμή
Ημερομηνία : Παρασκευή 5/4/2019
Ώρα : 12:00 πμ
Ημερομηνία : Δευτέρα 8/4//2019
Ώρα : 10:00 πμ
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Σάμου
Δερβενακίων & Αλέξη 1, 83100 ΣΑΜΟΣ
Εκατό είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.
77100000-1 Γεωργικές υπηρεσίες
3295.5241.0001
«Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής»
54.665.86 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 9%)
Από την ημερομηνία υπογραφής της,
έως 31/10/2020
Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται σε κρατήσεις:
α. Κράτηση 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ) επί
του οποίου παρακρατείται 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.
γ. Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση.
Για την παρακράτηση φόρου θα χορηγηθεί στον
εργολάβο σχετική βεβαίωση.
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ΑΡΘΡΟ 1 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Επωνυμία:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
Ταχυδρομική
Δερβενακίων & Αλέξη 1, 83100 ΣΑΜΟΣ
διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Φαξ:
Ιστοσελίδα:
Αρμόδια
υπάλληλος για
πληροφορίες:

22733 53400 (τηλ. κέντρο)
2273080395
http://www.pvaigaiou.gov.gr/web/guest/diagonismoi
Σοφία Κουλούρη τηλ. 2273353425
Email: s.kοulοuri@samοs.gr

ΑΡΘΡΟ 2 : ΤΙΤΛΟΣ, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ, ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2.1 Tίτλος της σύμβασης :

«Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας,
ετών 2019 – 2020, με παγίδες τύπου McPhail, στους ελαιώνες των Περιφερειακών
Ενοτήτων Σάμου & Ικαρίας, στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης
του Δάκου της Ελιάς».

2.2 Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (Άρθρο 6 Ν.4412/2016)
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 50.152,04€ (προ ΦΠΑ) και 54.665,86 €
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 9%) για το σύνολο του έργου (έτη 2019-2020). Για τη δέσμευση του
ποσού, έχει ληφθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης αρ.πρ. 9759/257/14-2-2019 και
αριθμό εγγραφής 71 - 01/02/2019 (ΑΔΑ: 6ΣΡ87ΛΩ-Γ7Λ).
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου χρηματοδοτείται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους,
και αναλύεται για κάθε έτος του έργου, ως εξής:

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΔΑΠΑΝΗ (προ

ΔΑΠΑΝΗ

ΦΠΑ, σε €)

(με ΦΠΑ, σε €)

1 Παγιδοθεσία σε ελαιώνες του Δήμου Σάμου

20.087,54€

21.895,46€

2 Παγιδοθεσία σε ελαιώνες του Δήμου Ικαρίας

4.988,48€

5.437,47€

25.076,02€

27.332,93€

ΣΥΝΟΛΟ
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2.3 Τόπος παροχής υπηρεσιών της σύμβασης (Άρθρο 53 παρ 2 εδ. ια, του
Ν.4412/2016 )
Οι ελαιώνες των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου & Ικαρίας, 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 για τον έλεγχο των
δακοπληθυσμών, με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας, για τα έτη 2019 , 2020. με παγίδες τύπου McPhail,
στους ελαιώνες των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου & Ικαρίας, στα πλαίσια του Προγράμματος
Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς.
Το έργο χωρίζεται στα δύο (2) τμήματα που περιγράφονται στον Πίνακα Ι του Παραρτήματος Β.
Το έργο θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Γ.

2.5 Τροποποίηση αντικειμένου του έργου
Η υπηρεσία διατηρεί δικαίωμα τροποποίησης των αναρτώμενων παγίδων ή εξαίρεσης περιοχών:
Α) Στις οποίες διαπιστώνει ότι δεν υφίστανται οι απαραίτητες προϋποθέσεις εφαρμογής του
προγράμματος παγιδοθεσίας (όταν η καρποφορία ελαιοδέντρων είναι μικρότερη από 25% για τις
ελαιοποιήσιμες ποικιλίες και 20% για τις βρώσιμες ποικιλίες) ή η καρποφορία καταστραφεί από
κάποιο αστάθμητο παράγοντα.
Β) Εφόσον ληφθεί απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία δεν γίνεται αποδοχή του υπό
εφαρμογή προγράμματος Δακοκτονίας.
Γ) Αύξησης του αριθμού των δένδρων ή προσάρτηση όμορων περιοχών, για τεχνικούς λόγους (πχ
καρποφορία > 25% κλπ, πιλοτικές εφαρμογές) ή λόγω διαφοροποίησης απόφασης τοπικής
κοινότητας, χωρίς υπέρβαση του προϋπολογισμού.
Σε περίπτωση που το θεσμικό πλαίσιο του προγράμματος τροποποιηθεί με νεότερη απόφαση του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, οι ανάδοχοι οφείλουν να συμμορφώνονται με
αυτό χωρίς καμία αξίωση από την Αναθέτουσα Αρχή.

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 2020
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ΑΡΘΡΟ 4 : ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως από :
1. Τον Ν.4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Π.Δ.137/2010 «Οργανισμός Π. Βορείου Αιγαίου» (ΦΕΚ Α' 230/27-12 10).
4. Τον Ν.4430/2016 (Α΄ 205) «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων
της και άλλες διατάξεις».
5. Τον Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
6. 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.
7. Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
8. Τον Ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…».
9. Το άρθρο 68 “Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών” του Ν. 3863/2010 (Α
115) «Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές
σχέσεις».
10. 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».
11. Τον Ν.2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Τον Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15.
13. Το Π.Δ.80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
14. Το Π.Δ.28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία».
15. Το Π.Δ.118/2007 (Α΄150) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» για τις διατάξεις που ισχύουν
16. 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).
17. 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.
18. Την με αρ. 6349/355/10-02-2018 (ΥΟΔΔ 71) απόφαση της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου
περί "Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και ανάθεση τομέων
ευθύνης".
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19. Την με αρ.7745/451/17-02-2018(Β’639) απόφαση της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου περί
"Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες στην Περιφ. Βορείου Αιγαίου".
20. Το με υπ΄ αριθμ. 12067/161065/21.11.18 έγγραφο του Υ.Α.Α.&Τ./Διεύθυνσης Προστασίας
Φυτικής παραγωγής/Τμήματος Β «Περί έναρξης προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης
του δάκου της ελιάς για το έτος 2019».
21. Το με υπ΄ αριθμ.2354/27183 έγγραφο του Υ.Α.Α.&Τ./Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής
παραγωγής/Τμήμα Β «Προϋποθέσεις εφαρμογής προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης
του δάκου της ελιάς ».
22. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 2085/11-01-2019(ΑΔΑ:ΩΣΡΜ465ΧΘ7-ΦΧΖ) απόφαση του
Υπουργείου Εσωτερικών «Κατανομή ποσού σε Περιφέρειες της Χώρας από τους Κεντρικούς
Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019, προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίας».
23. Την υπ΄ αριθμ. Απόφαση 167/28.12.2018 του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Β. Αιγαίου
«Έγκριση έναρξης εφαρμογής του προγράμματος δακοκτονίας έτους 2019» (ΑΔΑ ΩΩ2Τ7ΛΩΩ3Λ).
24. Την υπ΄αρ. 117/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου, περί έγκρισης της διενέργειας μειοδοτικών διαγωνισμών, για το πρόγραμμα
δακοκτονίας έτους 2019-20 στην Περιφερειακή Ενότητα Σάμου & Ικαρίας ΑΔΑ: ΩΔΩΙ7ΛΩΡ5Μ.
25. Την 255/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Β. Αιγαίου με θέμα : «έγκριση όρων
διακηρύξεων και τεχνικών προδιαγραφών διαγωνισμών δακοκτονίας 2019-20» (ΑΔΑ:
6Ι2Ι7ΛΩ-ΨΕΛ)
26. Την με αριθμό 9759/257/14-2-2019 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Δ/νσης
Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Β. Αιγαίου.
27. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών 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.

Παραρτήματα Διακήρυξης
1. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
(Τ.ΕΥ.Δ.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α΄»

2. ΠΕΡΙΟΧΕΣ – ΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β΄»

3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ΄»

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ΄»

5. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε΄»
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ΑΡΘΡΟ 5 : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Η συμμετοχή στον προκηρυσσόμενο με την παρούσα διαγωνισμό είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε
όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα
Διακήρυξη.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις
προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Διακήρυξης.
Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες
εκτίμησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την Διακήρυξη ή/και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως μη
αποδεκτές και απορρίπτονται.
Τα έγγραφα της προσφοράς και της Σύμβασης συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται
από μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Δικαιολογητικά τα οποία υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα
πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από Επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα.
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ’ αυτού του λόγου δεν
αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης.
Η συμμετοχή του στο διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της
διακήρυξης εκ μέρους του υποψηφίου και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο
τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως τους όρους της παρούσης, εφόσον δεν έχει ασκήσει
εμπροθέσμως, την ένσταση του άρθρου 127 του Ν.4412/2016 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού
ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση.
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και δικαιούται να την
αναθέσει ή όχι, να ακυρώσει σε οποιοδήποτε στάδιο το διαγωνισμό, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να
επαναλάβει αυτόν.
Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των
στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, π.χ. Φακέλων Προσφοράς κλπ.
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από κοινοπραξίες ή ενώσεις προμηθευτών, που υποβάλλουν
κοινή προσφορά, όλα τα μέλη της κοινοπραξίας /ένωσης ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης στην κοινοπραξία / ένωση, η ευθύνη
αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτελέσεως της σύμβασης.
Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται, εφόσον το επιθυμεί, να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους
επαλήθευσης των στοιχείων που θα υποβληθούν από τους υποψηφίους. Η Αναθέτουσα Αρχή
επιφυλάσσεται να απορρίψει με αιτιολογημένη απόφασή της, προσφορά υποψηφίου όταν
αποδειχθεί ότι τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν στοιχεία ή δικαιολογητικά δεν είναι αληθή. Η απόφαση
απόρριψης λαμβάνεται από την Αναθέτουσα Αρχή ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο
διαγωνισμός.
Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση απορρίπτονται ως
απαράδεκτες μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης οι προσφορές
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που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης καθώς και για όλους
τους λοιπούς αναφερόμενους στο άρθρο 91 παράγραφος 1 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 6: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων και στην
Ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής http://www.pvaigaiou.gov.gr, στην Ιστοσελίδα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης https://diavgeia.gov.gr/
καθώς και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)
http://www.eprocurement.gov.gr .
Η παρούσα διακήρυξη θα αποσταλεί στο Επιμελητήριο Σάμου προς ανάρτηση και ενημέρωση των
μελών του.
Τέλος η παρούσα διακήρυξη χορηγείται από την:

Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Σάμου,
2ος όροφος, Δερβενακίων & Α.Αλέξη 1, ΤΚ 83100, Σάμος,
αρμόδια υπάλληλος: Κουλούρη Σοφία, τηλ 2273353425 και fax 2273353458.

ΑΡΘΡΟ 7: ΑΙΤΗΣΗ -ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ
Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της Διακήρυξης διαπιστώσουν ότι το παραληφθέν αντίγραφο δεν
είναι πλήρες, σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και το συνολικό αριθμό σελίδων, δικαιούνται να
ζητήσουν από την Αναθέτουσα Αρχή, νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του
διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης,
θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν, από την Αναθέτουσα
Αρχή, συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης
μέχρι τις 3/4/2019 και ώρα 12:00.
Τα ερωτήματα υποβάλλονται εγγράφως χωρίς να μπορεί κανένας προσφέρων σε οποιαδήποτε
περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής.

ΑΡΘΡΟ 8: ΧΡΟΝΟΣ –ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ –ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΔΑΟΚ Π.Ε Σάμου, (Δερβενακίων και Αλέξη 1 ,Σάμος
83100, 1ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων) ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης Διαγωνισμών και
διαδικασιών Διαπραγμάτευσης.
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Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Παρασκευή 5/4/2019
Οι προσφορές θα πρέπει να παραδοθούν στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας
&Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την καθορισμένη ημέρα και ώρα που ορίζει η
διακήρυξη δεν θα γίνονται δεκτές αλλά θα επιστρέφονται.

ΑΡΘΡΟ 9: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (άρθρα 73, 74 και 75 του
Ν.4412/2016)
Για κάθε οικονομικό φορέα που μετέχει στον διαγωνισμό θα πρέπει να μην συντρέχουν οι λόγοι
αποκλεισμού 1 έως 4 και να πληρούται το κριτήριο επιλογής 5, δηλαδή:
1. Να μην υπάρχει σε βάρος του οικονομικού φορέα τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν
από τους ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ
C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ
του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα
(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο
του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το
ν. 2803/2000 (Α' 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της
13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές Ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της,
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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).
Διευκρίνηση: Η παρούσα υποχρέωση σε περίπτωση φυσικού προσώπου αφορά το φυσικό πρόσωπο.
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του
οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 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. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές και ββ)
στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση ένωσης, η υποχρέωση αφορά τους φορείς που την
αποτελούν κατά την έννοια των παραπάνω.
2. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών Κοινωνικής
Ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία (εφόσον είναι ημεδαπή ή αλλοδαπή μεν
αλλά που έχει ήδη αναπτύξει δραστηριότητα στην Ελλάδα) ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας
όπου είναι εγκατεστημένος. Οι υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (όταν ο οικονομικός φορέας είναι
Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα)
3. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των φόρων, σύμφωνα με
την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία (σε περίπτωση που είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα) ή σύμφωνα
με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος.
4. Να μην έχει διαπράξει παράπτωμα ή αδίκημα για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί
το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης (και καταλαμβάνει τη
συγκεκριμένη δημοπρασία)
5. Να διαθέτει την απαιτούμενη καταλληλόλητα για την άσκηση της επαγγελματικής του
δραστηριότητας, δηλαδή εγγραφή σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται
στη χώρα εγκατάστασής του (για την Ελλάδα είναι το Γεωτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό
Επιμελητήριο). Από το εν λόγω πιστοποιητικό θα πρέπει να προκύπτει η εγγραφή του στο εν λόγω
μητρώο και το αντικείμενο δραστηριότητάς του, σχετικό με αυτό της παρούσας σύμβασης.
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ΑΡΘΡΟ 10: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Άρθρο 92 του Ν. 4412/2016).
Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, σε δύο (2) αντίτυπα,
δακτυλογραφημένες στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική γλώσσα,
με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που είναι δυνατό να αναφέρονται στην αγγλική γλώσσα. Το ένα
αντίτυπο θα φέρει την ένδειξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και θα υπερισχύει σε περίπτωση ασυμφωνίας του με
τα υπόλοιπα αντίτυπα.
Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
• Η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" με κεφαλαία γράμματα
• Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής
• Ο πλήρης τίτλος της Διακήρυξης και ο αριθμός πρωτοκόλλου αυτής.
• Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού.
• Τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα.
Ο ενιαίος φάκελος της προσφοράς περιέχει τους εξής (3) σφραγισμένους υποφακέλους:
1. Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής ο οποίος περιέχει τα σχετικά με το άρθρο 9 της παρούσης
διακήρυξης δικαιολογητικά συμμετοχής .
2. Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς ο οποίος περιέχει την Τεχνική προσφορά.
3. Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς ο οποίος περιέχει την Οικονομική προσφορά (Παράρτημα Δ΄).
Οι υποφάκελοι δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις
ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα
και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.
1497/1984 (Α' 188). Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό
τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται
από μετάφραση στην ελληνική.
Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται και απορρίπτονται σε περίπτωση που υποβάλλονται
τέτοιες.
Απορρίπτονται προσφορές που περιέχουν 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 τη συμπλήρωση τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 102 του Ν.4412/2016.
Επίσης, απορρίπτονται προσφορές για τις οποίες οι προσφέροντες δεν έχουν παράσχει τις
απαιτούμενες εξηγήσεις στην προκαθορισμένη προθεσμία ή οι εξηγήσεις που έδωσαν δεν έγιναν
αποδεκτές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 102 του Ν.4412/2016.
Τέλος, απορρίπτονται προσφορές υπό αίρεση.
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ΑΡΘΡΟ 11: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120) ημέρες
προσμετρούμενοι από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς των
προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφ’ όσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, κατ’ ανώτατο
όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το παραπάνω οριζόμενο.

ΑΡΘΡΟ 12: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού να υποβάλουν στην ελληνική
γλώσσα σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα τα δικαιολογητικά συμμετοχής που αναφέρονται
κατωτέρω:
12.1. Ενημερωμένο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), Το ΤΕΥΔ της παρούσας
διαδικασίας σύναψης σύμβασης συντάχθηκε σύμφωνα με την κατευθυντήρια Οδηγία 23 της
ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) . 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. (Παράρτημα Α΄)
12.2. τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος οικονομικού φορέα, ως εξής:
i) Για τα φυσικά πρόσωπα, φωτοαντίγραφο της ταυτότητας ή ισοδύναμου εγγράφου.
ii) Οι Ο.Ε, Ε.Ε. οφείλουν να καταθέσουν το καταστατικό ίδρυσης, πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ με την
αναλυτική ισχύουσα εκπροσώπηση και γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ τελευταίου τριμήνου. Οι Ε.Π.Ε.,
ΙΚΕ και Α.Ε. οφείλουν να καταθέσουν ΦΕΚ ή ΓΕΜΗ ίδρυσης, ΦΕΚ ή πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ με την
αναλυτική ισχύουσα εκπροσώπηση και γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ τελευταίου τριμήνου.
iii) Οι ενώσεις, τα νομιμοποιητικά έγγραφα των φορέων που την αποτελούν.
12.3. παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους,
δηλαδή στην περίπτωση Ο.Ε, Ε.Ε.. Ι.Κ.Ε. & Ε.Π.Ε εξουσιοδότηση εκπροσώπησης, θεωρημένη για το
γνήσιο της υπογραφής ενώ στην περίπτωση Α.Ε. η εξουσιοδότηση εκπροσώπησης γίνεται με την
απόφαση του Δ.Σ.
12.4. σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), απόσπασμα πρακτικού περί έγκρισης συμμετοχής
στον παρόντα διαγωνισμό και εξουσιοδότησης εκπροσώπησης σε μέλος του Δ.Σ. ή σε τρίτο πρόσωπο.
12.5. σε περίπτωση ένωσης, δήλωση ή ιδιωτικό συμφωνητικό στο οποίο θα προσδιορίζεται η έκταση
και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους –φορέα (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής
αμοιβής μεταξύ τους) καθώς και ο εκπρόσωπος – συντονιστής της.
12.6. σε περίπτωση συνεταιρισμού, βεβαίωση αρμόδιας αρχής για τη νόμιμη λειτουργία του.
Τα δημόσια έγγραφα μπορούν να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων ενώ τα ιδιωτικά
έγγραφα μπορούν να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων, που έχουν
προηγουμένως μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα (σε περίπτωση ξενόγλωσσων) και θεωρηθεί
από δικηγόρο ή αρμόδια δημόσια αρχή (άρθρο 1 του Ν. 4250/2014, άρθρο 2, παρ. α, β). Οι
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υπεύθυνες δηλώσεις δεν χρειάζονται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και φέρουν
ημερομηνία σύνταξης εντός του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία ανάρτησης της
διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

ΑΡΘΡΟ 13: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
13.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Στον φάκελο «Τεχνική Προσφορά» υποβάλλεται η τεχνική προσφορά του προσφέροντα,
συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική φόρμα της παρούσας διακήρυξης και πρέπει να πληροί τους
όρους που ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ (Τεχνικές Προδιαγραφές).
Η τεχνική προσφορά μπορεί να αφορά είτε το σύνολο του έργου (2 τμήματα) ή ένα ή περισσότερα
τμήματα στο σύνολό τους.
Προσφορές για μεμονωμένες περιοχές των τμημάτων Α και Β δεν γίνονται αποδεκτές.
13.1.1. Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό, για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του έργου, θα πρέπει
να διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
α. Ικανότητα εξεύρεσης παγιδοθετών για κάθε τμήμα του έργου που υποβάλλει προσφορά.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος μετά την υπογραφή της σύμβαση θα επικαλεστεί αδυναμία
εξεύρεσης των απαιτούμενων παγιδοθετών, θα υποστεί τις συνέπειες της ψευδούς
δηλώσεως καθώς και τις συνέπειες που προβλέπονται από το διαγωνισμό για την εγγύηση
καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
β. Να απασχολεί τεχνικό υπεύθυνο (γεωπόνο ή τεχνολόγο γεωπονίας) για το διάστημα από
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως τη λήξη της, εφόσον ο υποψήφιος ανάδοχος
δεν είναι ο ίδιος γεωπόνος ή τεχνολόγος γεωπονίας. Ως τεχνικός υπεύθυνος μπορεί να οριστεί
το ίδιο άτομο όλα τα τμήματα του έργου.
13.1.2. Ο προσφέρων, επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να υποβάλλει:
1. Κατάσταση σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ) του Παραρτήματος Β της
παρούσας.
2. Πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας από το οποίο θα πιστοποιείται ότι ο παγιδοθέτης είναι μόνιμος
κάτοικος τοπικής ή δημοτικής κοινότητας του τμήματος του έργου που θα εφαρμοστεί η παγιδοθεσία.
Σε διαφορετική περίπτωση, θα πρέπει να υποβληθεί βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση που να
πιστοποιεί γνώση των ελαιώνων του τμήματος του έργου που θα εφαρμοστεί η παγιδοθεσία, από τον
παγιδοθέτη. Η συμμετοχή του, κατά τα παρελθόντα έτη, σε συνεργεία ψεκασμού των ελαιώνων της
περιοχής, ή η ύπαρξη ιδιόκτητων ελαιώνων στο εν λόγω τμήμα αποτελούν τεκμήρια γνώσης της
περιοχής.
Γνώση των ελαιώνων μιας περιοχής σημαίνει:
α) που βρίσκονται αυτοί και
β) πως προσεγγίζονται.

Σελίδα 15 από 68

ΑΔΑ: 6Ι887ΛΩ-ΑΙ2

19PROC004577083 2019-03-07

3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην
οποία θα δηλώνει ότι:
α. Έχει εξασφαλίσει την απασχόληση τεχνικού υπεύθυνου (γεωπόνου ή τεχνολόγου
γεωπονίας) για το διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως τη λήξη της,
εφόσον ο υποψήφιος ανάδοχος δεν είναι ο ίδιος γεωπόνος ή τεχνολόγος γεωπονίας.
β. Αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει τη σχετική σύμβαση καθώς επίσης
αντίγραφο του πτυχίου του ως άνω τεχνικού υπεύθυνου κατά την υπογραφή της σύμβασης
ανάθεσης του έργου.
γ. Για τα αναφερόμενα στον ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ ονοματεπώνυμα αυτών που θα εργαστούν στην
παγιδοθεσία, έχει εξασφαλιστεί η συνεργασία με κάθε νόμιμο τρόπο (π.χ. υπογραφή
συμβάσεων, υπεύθυνων δηλώσεων) για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της
σύμβασης έως τη λήξη της. (Δεν χρειάζεται να κατατεθούν στην επιτροπή διαγωνισμού οι
συμβάσεις, οι υπεύθυνες δηλώσεις και τα έγγραφα με τα οποία οι συμμετέχοντες στο
διαγωνισμό εξασφάλισαν τις συνεργασίες αυτές. Αυτά παραμένουν στον διαγωνιζόμενο και
η υπηρεσία δύναται να ζητηθούν μετά την κατακύρωση του έργου).
δ. Όλες οι υπογραφές των εργαζομένων που αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ είναι γνήσιες.
Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τον προσφέροντα, (σε περίπτωση νομικού προσώπου από
το νόμιμο εκπρόσωπο του ) και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής.

13.2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η οικονομική προσφορά πρέπει είναι σύμφωνη με τα περιεχόμενα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ΄ Πίνακας
Οικονομικής Προσφοράς, της Διακήρυξης.
Οι τιμές θα δίνονται, χωρίς Φ.Π.Α., θα αναγράφεται δε το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις %, στο οποίο
υπάγεται η υπό προμήθεια υπηρεσία. Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών μεταξύ των αντιτύπων της
οικονομικής προσφοράς κατισχύουν τα αναγραφόμενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη
"ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ".
Οι τιμές, για το σύνολο του Έργου, θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ .
Στις τιμές θα περιλαμβάνεται και κάθε άλλο κόστος που είναι δυνατό να τις επιβαρύνει.
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ΑΡΘΡΟ 14 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ –
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ (Άρθρα
100 και 90 του Ν.4412/2016)
14.1 Η αρμόδια επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την
Δευτέρα 8/4/2019 και ώρα 10:00.
Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη
διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.
14.2 Τα επιμέρους στάδια έχουν ως εξής:
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής,
καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρμόδιο
όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά
φύλλο. Το αρμόδιο όργανο 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. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά
μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και φυλάσσονται, προκειμένου να
αποσφραγισθούν αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των
τεχνικών προσφορών.
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 δε γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών
με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης.
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται και
ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών και κατάταξης. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές
κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
14.3 Όλα τα παραπάνω στάδια α, β και γ μπορούν να θα διενεργηθούν την ημέρα του διαγωνισμού
σε μία ενιαία συνεδρίαση.
14.4 Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή
στους συμμετέχοντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του
Ν.4412/2016 (βλέπε άρθρο 15 της παρούσας)
14.5 Σε περίπτωση που προκύψουν ισότιμες προσφορές (με την ίδια ακριβώς τιμή) η αναθέτουσα
αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες

Σελίδα 17 από 68

ΑΔΑ: 6Ι887ΛΩ-ΑΙ2

19PROC004577083 2019-03-07

προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των
οικονομικών φορέων.

ΑΡΘΡΟ 15: ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – (Άρθρο 102 του
Ν.4412/2016)
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως
τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή
δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει ή το περιεχόμενο της τεχνικής και οικονομικής τους προσφοράς
μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την
ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή
συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από
την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη.
Για τις περιπτώσεις διευκρινίσεων/συμπληρώσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών η
συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που
επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση,
ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή
αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την
ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το
περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων
που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α ́ 74), μεταφράσεων και
λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από
τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της
σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη
αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη
διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη
υποβληθεί.
Για την περίπτωση διευκρινίσεων τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς αυτές χορηγούνται μόνον αν
υπάρχουν ασάφειες ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή
υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση
αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να
προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές.

ΑΡΘΡΟ 16: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ– (Άρθρα 80 και 103 του
Ν.4412/2016)
16.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον
προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») για να υποβάλει
εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης
σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α'
74) των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα όσα δηλώθηκαν με τις Υ.Δ. της παρ.9.1 του άρθρου
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9, της παρούσας διακήρυξης. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος
παραδίδεται ή αποστέλλεται εμπρόθεσμα στην αρμόδια επιτροπή.
16.2 Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά 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 ειδοποίησης σε αυτόν.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό
επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
16.3 Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή ή ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο
χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή αν
από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 ή η πλήρωση μιας ή
περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, τότε εφαρμόζονται κατά
περίπτωση οι διατάξεις των παρ.3 έως 5 του άρθρου 103 του Ν.4412/2016.
16.4 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού
από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμών και τη διαβίβαση του φακέλου στην
Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως
εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας (σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις) είτε της
κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών,
επικυρώνονται με την εν λόγω απόφαση κατακύρωσης (του άρθρου 105 του Ν.4412/2016).
16.5 Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
16.6 Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) που καλείται να προσκομίσει στην
προθεσμία του άρθρου 13.1 της παρούσας είναι τα εξής για τα όσα δηλώθηκαν στην Υ.Δ.. του άρθρου
9.1.,
Ι) για την παρ.2 του άρθ. 6 της παρούσας απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο
εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού
μητρώου δεν είναι λευκό θα υποβάλλεται ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή
Συμβολαιογράφου, περί των αδικημάτων που αφορούν οι καταδίκες που είναι γραμμένες στο
μητρώο. Αν από την ένορκη βεβαίωση προκύπτει ότι κάποια από τις καταδίκες αφορά αδίκημα που
θα μπορούσε να προκαλέσει αποκλεισμό του διαγωνιζομένου, προσκομίζεται η καταδικαστική
απόφαση προκειμένου να διαπιστωθεί αν το αδίκημα αφορά την άσκηση του επαγγέλματος του
διαγωνιζόμενου. Η ένορκη βεβαίωση διατηρεί την ισχύ της για όσο χρόνο αντιστοιχεί στο περιεχόμενο
του ποινικού μητρώου. Το παρόν δικαιολογητικό εκδίδεται για τα πρόσωπα που αναφέρονται στη
διευκρίνιση του άρθρου 6.1 της παρούσας.
II) για την παρ.2 του άρθ. 6 της παρούσας, πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια αρχή του
κράτους εγκατάστασης ή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του
φορέα, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τη νομοθεσία
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του κράτους εγκατάστασης ή και με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (θα αφορά την κύρια και την
επικουρική ασφάλιση),
IΙΙ) για την παρ.3 του άρθ. 6 της παρούσας, εφόσον ο οικονομικός φορέας φορολογείται στην Ελλάδα,
αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο. Σε περίπτωση που ο φορέας δε
φορολογείται στην Ελλάδα, βεβαίωση από την αρμόδια ελληνική αρχή ή υπεύθυνη δήλωση περί του
γεγονότος αυτού και ταυτόχρονα αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας αρμόδιας αρχής της χώρας
εγκατάστασής του,
ΙV) για την παρ.5 του άρθ. 6 της παρούσας, πιστοποιητικό εγγραφής σε ένα από τα επαγγελματικά ή
εμπορικά μητρώα που τηρούνται στη χώρα εγκατάστασής του (για την Ελλάδα είναι το Γεωτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο). Από το εν λόγω πιστοποιητικό θα πρέπει να προκύπτει η
εγγραφή του στο εν λόγω μητρώο και ο αντικείμενο δραστηριότητάς του, σχετικό με αυτό της
παρούσας σύμβασης.
Τα παρόντα δικαιολογητικά σε περίπτωση ένωσης εκδίδονται για κάθε φορέα – μέλος που την
αποτελούν.
Αν κανένας από τους διαγωνιζομένους δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως τα ανωτέρω
δικαιολογητικά ο διαγωνισμός ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από
το αρμόδιο όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας
αρχής, ήτοι στην Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, για τη λήψη απόφασης είτε για
την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά το
άρθρο 20 της παρούσας, είτε κατακύρωσης της σύμβασης.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση
κατακύρωσης του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016.
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα.
Στον ανάδοχο αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση της Κατακύρωσης εγγράφως. Η απόφαση
κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης
και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά οι
προϋποθέσεις του άρθρου 105 παρ. 3 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 17: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (άρθρο 105 του
Ν.4412/2016)
17.1 Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, που περιλαμβάνει
τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
α. Την προς παγιδοθεσία περιοχή.
β. Τον αριθμό των δακοπαγίδων.
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γ. Την τιμή ανά αναρτημένη δακοπαγίδα.
δ. Τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διακήρυξη.
ε. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.
Αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών,
κοινοποιείται σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο,
όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. Κατά της απόφασης αυτής
χωρεί ένσταση του άρθρου 127 του Ν.4412/2016 (βλέπε άρθρο 15 της παρούσας).
17.2 Στη συνέχεια, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον ανάδοχο και τον
προσκαλεί να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης
σύμφωνα με το άρθρο 16 της παρούσας.
17.3 Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να
υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται
έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει
για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την
περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016.
17.4 Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου χωρίς περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου καθώς και χωρίς να μεταβάλλεται η
συνολική φύση της σύμβασης (άρθρο 132 του Νόμου 4412/2016)

Άρθρο 18: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (άρθρο 127 του Ν.4412/2016)
18.1 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 ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
18.2 Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα
οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την
άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης
ένστασης, απαιτείται με την κατάθεση της ένστασης η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου
ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό
αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση
γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο
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Άρθρο 19: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (άρθρο 72 του Ν.4412/2016)

Οι αναθέτουσες αρχές ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν, τα ακόλουθα είδη εγγυήσεων:
19.1 «Εγγύηση συμμετοχής», το ύψος της οποίας καθορίζεται σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό,
αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ, και θα είναι ίση με το 1% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης
εκτός ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση, ήτοι 502,00 € (πεντακόσια δύο ευρώ) για το σύνολο του
έργου ή το 1% του τμήματος του έργου (προ ΦΠΑ), σε περίπτωση που θα δοθεί προσφορά για τμήμα
του έργου.
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 που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης. 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 καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια
ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78, δεν
προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:
αα) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί
ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και
ββ) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ'
αυτών, και
γγ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το άρθρα
35 και 36 του ν. 4129/2013 (A' 52), εφόσον απαιτείται.

19.2 Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της
σύμβασης εκτός ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016 και κατατίθεται πριν ή
κατά την υπογραφή της σύμβασης. Σύμφωνα με την παράγραφο 7 του ίδιου άρθρου, για τις δημόσιες
συμβάσεις παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών υπηρεσιών, με απόφαση της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας, που εκδίδεται ύστερα από αίτηση του αναδόχου, αποδεσμεύεται μέρος των εγγυήσεων,
κατά τα ειδικότερα οριζόμενα (άρθρο 187, ν 4412/2016), ανερχόμενο σε ποσοστό ανάλογο με την
αξία των εργασιών του περαιωθέντος και εγκριθέντος σταδίου της σύμβασης.
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Συνεπώς για την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει δύο (2) ισόποσες
εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, μία για κάθε περίοδο δακοκτονίας της σύμβασης. Το συνολικό
ποσό των εγγυητικών επιστολών θα πρέπει να ισούται με το 5% της αξίας της σύμβασης χωρίς το
Φ.Π.Α. Κάθε μια από τις εγγυητικές θα επιστρέφεται μετά το τέλος της περιόδου κάθε έτους και
έπειτα από την ολοκλήρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την οριστική παραλαβή τους.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 2.4, η οποία συνεπάγεται αύξηση
της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση,
συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης,
μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως
αυτή ειδικότερα ορίζει. 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.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η διαπίστωση της καλής εκτέλεσης της παγιδοθεσίας γίνεται με πρακτικό που συντάσσεται και
υπογράφεται από τους αρμόδιους τομεάρχες και Επόπτες δακοκτονίας και θεωρείται από τον
Διευθυντή Δακοκτονίας. Το πρακτικό συντάσσεται με βάση ημερήσια και μηνιαία δελτία εργασίας.
Οι προς ανάρτηση παγίδες έχουν καθοριστεί από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
Σάμου βάσει των δικών της στοιχείων.

19.3 Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα
κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχεται 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.
19.4 Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την
ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον
κύριο του έργου ή τον φορέα κατασκευής στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών
και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών), 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, 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 ή πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος 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
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εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και
προκαταβολής, τον αριθμό ή/και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
19.5 Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές
επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητα τους.
19.6 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 20: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (άρθρο 106 του Ν.4412/2016)
Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου,
ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων
των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και τα έγγραφα της σύμβασης ή
β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν.4412/2016,
γ) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
δ) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν
ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή
ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο,
ε) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,
στ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,
ζ) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016,
η) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος.
Επίσης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί –εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις- να προβεί στην εφαρμογή
των παρ.3-5 του ά.106 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 21: ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ (άρθρο 203 του
Ν.4412/2016)
21.1 Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και
από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση Περιφερειάρχη, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου (επιτροπής δακοκτονίας):
α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν.4412/2016,
β) σε περίπτωση που δεν εκτέλεσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις μέσα στον καθορισμένο χρόνο ή
στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε.
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γ) στην περίπτωση που: αα) δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με
τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και
ββ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των
παρατάσεων.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ:
• Σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης της σήμανσης ή της ανάρτησης ή της αλλαγής
ή της απανάρτησης ή του καθαρισμού ή της παράδοσης των δακοπαγίδων ή των
δειγματοληψιών ελαιοκάρπου πέραν των ανά περίπτωση καθορισθέντων από τη Δ/νση
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ημερομηνιών, επιβάλλεται στον ανάδοχο πρόστιμο
για κάθε μέρα αδικαιολόγητης καθυστέρησης.
Συγκεκριμένα:
- Για καθυστέρηση μίας (1) ημέρας στον ανάδοχο καταλογίζεται πρόστιμο ίσο με 0,5% της
συμβατικής αξίας (χωρίς το Φ.Π.Α.) των αναρτηθέντων δακοπαγίδων.
- Για την καθυστέρηση δύο (2) ημερών στον ανάδοχο καταλογίζεται πρόστιμο ίσο με 2% της
συμβατικής αξίας (χωρίς το Φ.Π.Α.) των αναρτηθέντων δακοπαγίδων.
- Για καθυστέρηση τριών (3) ημερών στον ανάδοχο καταλογίζεται πρόστιμο ίσο με 5% της
συμβατικής αξίας (χωρίς το Φ.Π.Α.) των αναρτηθέντων δακοπαγίδων.
Το ποσό παρακρατείται από την αμοιβή ή την εγγύηση.
• Αν η καθυστέρηση είναι μεγαλύτερη 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 από
τους διαγωνισμούς της παγιδοθεσίας. Επίσης καταλογίζεται σε βάρος του ζημιά, που άμεσα
ή έμμεσα έχει προκύψει από τη μη εκτέλεση της σύμβασης.

21.2 Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση παροχής υπηρεσιών
κατά την περίπτωση γ ' της παραγράφου 1, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική
όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου αυτού και περιλαμβάνει συγκεκριμένη
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη
συμμόρφωση του. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να
συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης
του αναδόχου προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους που
οδήγησαν σε αυτήν.

21.3 Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση
όταν:
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Η επίκληση λόγων ανώτερης βίας, θα πρέπει να γίνεται εντός
της προβλεπόμενης διορίας (άρθρο 21 παρούσας διακήρυξης) και ο ανάδοχος υποχρεούται να
προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία. Διαφορετικά χάνει το δικαίωμα να επικαλεσθεί εκ των υστέρων
τους λόγους ανωτέρας βίας.
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γ) αν η καθυστέρηση οφείλεται στην υπηρεσία ή σε λόγους ανωτέρας βίας.
21.4. Οι αποφάσεις του Περιφερειάρχη περί καθορισμού και καταλογισμού των από την παρούσα
προβλεπόμενων κυρώσεων αποτελούν βέβαιους και εκκαθαρισμένους τίτλους απαιτήσεων της
Περιφέρειας, αναγνωρίζονται δε ως τέτοιοι από τους αναδόχους.

Άρθρο 22: ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η περίοδος εκτέλεσης των εφαρμογών ορίζεται από:
1/6/2019 έως και 31/10/2019
και από 1/6/2020 έως και 31/10/2020.

ΑΡΘΡΟ 23 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
23.1 Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εκτελούμενων
εργασιών και αφού συνταχθεί το σχετικό πρακτικό καλής εκτέλεσης των εργασιών παγιδοθεσίας,
όπως προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, αμέσως μετά την εκταμίευση των πιστώσεων, που
έχουν εξασφαλιστεί με εισήγηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από
προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών.
Η πληρωμή της αμοιβής του εργολάβου θα γίνει μετά από την υποβολή των απαραίτητων
δικαιολογητικών, αφού προηγουμένως γίνουν οι εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις και σε βάρος των
σχετικών πιστώσεων.
Σε περίπτωση που οι προσφέροντες ζητούν στην προσφορά τους διαφορετικό τρόπο πληρωμής, η
προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
23.2 Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με :
α. Κράτηση 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ)
επί
του οποίου παρακρατείται 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.
γ. Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση.
Για την παρακράτηση φόρου θα χορηγηθεί στον εργολάβο σχετική βεβαίωση.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

ΑΡΘΡΟ 24: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων,
στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά 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.
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ΑΡΘΡΟ 25: ΑΝΑΣΤΟΛΗ -ΛΥΣΗ –ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει κατά την απόλυτη κρίση της την εφαρμογή
μέρους ή του συνόλου της σύμβασης με έγγραφη γνωστοποίηση στον Ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή
ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση άλλως παραιτείται αυτής. Στην γνωστοποίηση αυτή
απλά προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία έναρξης της
καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκεια της. Από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής ο Ανάδοχος
απαλλάσσεται εκείνων των συμβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της να καταγγείλει / λύσει τη
σύμβαση με τον Ανάδοχο μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της. Στη περίπτωση αυτή, ο
Ανάδοχος πέραν της αμοιβής για το έργο, που έχει εκτελέσει μέχρι του χρόνου της καταγγελίας, δεν
δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως αποζημίωση.

Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ή θέσης
της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα
επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ της Εταιρείας και η
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στην παρούσα.

ΑΡΘΡΟ 26: ΔΙΚΑΙΟ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ
Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα
προκύψει μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ και του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, η οποία θα αφορά την
εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα
εδρεύοντα στην Μυτιλήνη αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή
στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των
διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους.
Εκτός από τους παραπάνω όρους, ισχύουν και οι σχετικές διατάξεις περί κρατικών προμηθειών καθώς
και οι σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
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 φορέα1 και τη διαδικασία
ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ Φυτικής & ζωικής παραγωγής
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [5003]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Δερβενακίων & Α.Αλέξη 1, Σάμος, 83100
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Σοφία Κουλούρη
- Τηλέφωνο: 2273353425
- Ηλ. ταχυδρομείο: s.koulouri@samos.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.pvaigaiou.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού
CPV):
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [5003]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [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:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον
εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι2 :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρηση3;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»4 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

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

[ ] Ναι [] Όχι

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

[…...............]
[….]

2

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών
και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για
στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας
ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια
ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια
ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει
τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια
ευρώ.
4
Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων ατόμων.
3
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αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.
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);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογο5:
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:

5

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]

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):
[……][……][……][……]

Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
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Απάντηση:
Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
[] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλους6;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού
α) [……]
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
β) [……]
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της
γ) [……]
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τμήματα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή
[ ]
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

6

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
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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:
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 …):

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ7
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.

7

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

Απάντηση:
[]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 καταδίκες8
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση9·
2. δωροδοκία10,11·
3. απάτη12·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες13·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας14·
6.

παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων15.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

8

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.
9
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).
10
Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως
“διαφθορά”.
11
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).
12
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.
13
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.
14
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”.
15
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.".

Σελίδα 35 από 68

ΑΔΑ: 6Ι887ΛΩ-ΑΙ2

19PROC004577083 2019-03-07
Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου16 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):
[……][……][……][……]17
Εάν ναι, αναφέρετε18:
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:

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»)20;

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):
[……][……][……][……]19
[] Ναι [] Όχι

16

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 )
17
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
18
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
19
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
20
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)
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Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν21:

[……]

21

Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που
λήφθηκαν.
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης22, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ

Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;23

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

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

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

22

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).
23
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
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

24

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): 24
[……][……][……]

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
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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
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του,
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου25;

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις26
:
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 περιστάσεις27
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση:

[] 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: […….............]
[] Ναι [] Όχι

-[.......................]
-[.......................]

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

25

Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις
κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
26
. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
27
Άρθρο 73 παρ. 5.
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Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας

[] Ναι [] Όχι

28

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την
ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων29,
λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία
ανάθεσης της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

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
σύμβασης30;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια31 κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα

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

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
[] Ναι [] Όχι

[…...........]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι

[.........…]
[] Ναι [] Όχι

[...................…]
[] Ναι [] Όχι

28

Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα
το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
29
Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.
30
Πρβλ άρθρο 48.
31
Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
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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:

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;

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ.
4 ν. 3310/200532:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;

Απάντηση:

[] 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:
[……]

32

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.
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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
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
επιλογής;

Απάντηση
[] 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
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασής33; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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:

Απάντηση
[…]

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

33

Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη
μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
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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
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 34:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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 εξής35:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά
με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν
είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την
απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την

Απάντηση:
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):
[……][……][……]
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):
[……][……][……]
[…................................…]

34

Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
35
Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
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ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις
δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:
4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές
αναλογίες36 που ορίζονται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει
ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων
αναλογιών έχουν ως εξής:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική
κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του
οικονομικού φορέα είναι το εξής:
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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:

36
37

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίαςαναλογία μεταξύ x και y37 -και η αντίστοιχη
αξία)

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

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

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

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
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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
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς38, ο
οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα
ακόλουθα έργα του είδους που έχει
προσδιοριστεί:

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

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καλή εκτέλεση και ολοκλήρωση των
σημαντικότερων εργασιών διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις
υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς39, ο
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις
Περιγραφή
ποσά
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 ιδιωτικούς40:
2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να
[……..........................]
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίες41, 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:

ημερομηνίες

παραλήπτες

38

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας
που υπερβαίνει τα πέντε έτη.
39
Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που
υπερβαίνει τα τρία έτη.
40
Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους
όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
41
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.
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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 υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται
σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη
διενέργεια ελέγχων42 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;
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:
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:

[……]

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή
του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις

[……]

[....……]

[] Ναι [] Όχι

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

β) [……]
[……]

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

42

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.
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και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της
σύμβασης:
10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή
υπεργολαβίας43 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.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

[] Ναι [] Όχι

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

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

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

43

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

Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

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

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:

(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
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 ηλεκτρονικά44, αναφέρετε για το
καθένα:

44
45
46

Απάντηση:
[….]

[] Ναι [] Όχι45

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]46

Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
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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
αναφέρονται47, 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
δωρεάν48.
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 Δήλώσης 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): [……]

47

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
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.
48
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (Περιοχές – Θέσεις εφαρμογής του έργου)

1. Δήμος Σάμου

ΣΤΡΕΜ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ
ΔΕΝΔΡΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ TOY ΕΡΓΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΑΓΙΔΩΝ

Ο
Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου

821,3

16.535

8
Ο

Τοπική Κοινότητα Αμπέλου

1142,3

17.793

8
Η

Τοπική Κοινότητα Βαθέος

4004,4

64.405

30
Ο

Τοπική Κοινότητα Βουρλιωτών

2346,8

37.382

15
Ο

Τοπική Κοινότητα Δρακαίων

1929

23.940

10
Ο

Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας

3157

39.832

15
Π

Δημοτική Κοινότητα Καρλοβασίων

3643,5

63.295

30
Ο

Τοπική Κοινότητα Καστανέας

1316,2

15.046

5
Ο

Τοπική Κοινότητα Κοκκαρίου

1941,3

24.381

Τοπική Κοινότητα Κονταϊίκων

1460

23.279

10
Ο
10
Ο

Τοπική Κοινότητα Κοντακαιίκων

1340,4

30.802

15
Ο

Τοπική Κοινότητα Κοσμαδαίων

1154,1

15.202

7
Η

Τοπική Κοινότητα Κουμαϊίκων

3325,1

45.023

Τοπική Κοινότητα Λέκκας

1689,2

21.637

20
Ο
10
Ο

Τοπική Κοινότητα Μανολατών

648,4

11.155

5

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΑΓΙΔΟΘΕΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

0,3

0,3

0,3

0,3

1,0

1,0

0,5

0,5

0,3

0,3

0,5

0,5

1,0

1,0

0,2

0,2

0,3

0,3

0,3

0,3

0,5

0,5

0,2

0,2

0,7

0,7

0,3

0,3

0,2

0,2

ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΦΠΑ 9%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

356,32 €

32,07 €

388,39 €

356,32 €

32,07 €

388,39 €

1.336,20 €

120,26 €

1.456,46 €

668,10 €

60,13 €

728,23 €

445,40 €

40,09 €

485,49 €

668,10 €

60,13 €

728,23 €

1.336,20 €

120,26 €

1.456,46 €

222,70 €

20,04 €

242,74 €

445,40 €

40,09 €

485,49 €

445,40 €

40,09 €

485,49 €

668,10 €

60,13 €

728,23 €

311,78 €

28,06 €

339,84 €

890,80 €

80,17 €

970,97 €

445,40 €

40,09 €

485,49 €

222,70 €

20,04 €

242,74 €
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Ο
Δημοτική Κοινότητα Μαραθοκάμπου

14184,7

167.395

60
Ο

Τοπική Κοινότητα Μαυρατζαίων

3132,1

35.758

15
Ο

Τοπική Κοινότητα Μεσογείων

737,5

8.208

4
Π

Τοπική Κοινότητα Μύλων

2877,5

42.968

10
Η

Δημοτική Κοινότητα Μυτιληνιών

8173,7

126.209

50
Ο

Τοπική Κοινότητα Παλαιοκάστρου

3313,9

46.614

15
Ο

Τοπική Κοινότητα Πανδρόσου

791

7.982

3
Ο

Τοπική Κοινότητα Πλατάνου

922,4

13.543

3382,9

34.883

6
Ο

Τοπική Κοινότητα Πύργου

15
Ο

Τοπική Κοινότητα Σταυρινήδων

396,6

6.154

3
Ο

Τοπική Κοινότητα Υδρούσσης

2036,5

36.831

15
Π

Δημοτική Κοινότητα Χώρας

3255

68.000

2.784
75906,8

54.881
1.099.133

30
H

Λοιπές περιοχές που θα ενταχθούν
ΣΥΝΟΛΑ

27
451
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2,0

2,0

0,5

0,5

0,1

0,1

0,3

0,3

1,7

1,7

0,5

0,5

0,1

0,1

0,2

0,2

0,5

0,5

0,1

0,1

0,5

0,5

1,0

1,0

0,9

0,9

15

15,0

2.672,40 €

240,52 €

2.912,92 €

668,10 €

60,13 €

728,23 €

178,16 €

16,03 €

194,19 €

445,40 €

40,09 €

485,49 €

2.227,00 €

200,43 €

2.427,43 €

668,10 €

60,13 €

728,23 €

133,62 €

12,03 €

145,65 €

267,24 €

24,05 €

291,29 €

668,10 €

60,13 €

728,23 €

133,62 €

12,03 €

145,65 €

668,10 €

60,13 €

728,23 €

1.336,20 €

120,26 €

1.456,46 €

1.202,58 €
20.087,54 €

108,23 €
1.807,91 €

1.310,81 €
21.895,45 €

Η υπηρεσία έχει το δικαίωμα αύξησης ή μείωσης του αριθμού των αναρτηθέντων παγίδων 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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ΣΤΡΕΜ
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ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΑΓΙΔΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΑΓΙΔΟΘΕ
ΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΙ
-ΣΘΙΩΝ

15

0,5

0,5

668,10 €

60,13 €

728,23 €

5

0,2

0,2

222,70 €

20,04 €

242,74 €

10

0,3

0,3

445,40 €

40,09 €

485,49 €

10

0,3

0,3

445,40 €

40,09 €

485,49 €

10

0,3

0,3

445,40 €

40,09 €

485,49 €

10

0,3

0,3

445,40 €

40,09 €

485,49 €

8

0,3

0,3

356,32 €

32,07 €

388,39 €

10

0,3

0,3

445,40 €

40,09 €

485,49 €

3

0,1

0,1

133,62 €

12,03 €

145,65 €

9

0,3

0,3

400,86 €

36,08 €

436,94 €

5

0,2

0,2

222,70 €

20,04 €

242,74 €

17
112

0,6
3,7

0,6
3,73

757,18 €
4988,48 €

68,15 €
448,99€

825,33 €
5437,47 €

ΔΑΠΑΝΗ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ 9%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

Ο
Δημοτική Κοινότητα Αγ.Κηρύκου

2959

46.278
Ο

Τοπική Κοινότητα Περδικίου

1340,9

19.227

Τοπική Κοινότητα Αγ.Πολυκάρπου

1971,2

27.927

Ο
Ο
Δημοτική Κοινότητα Ραχών

2224,1

31.916
Ο

Τοπική Κοινότητα Δάφνης

2196,4

25.010
Ο

Τοπική Κοινότητα Φραντάτου

1820,6

23.001
Ο

Τοπική Κοινότητα Ευδήλου

1306,2

17.030
Ο

Τοπική Κοινότητα Καραβοστάμου

1285,1

22.705
Ο

Τοπική Κοινότητα Αρεθούσης

517,1

6.643
Ο

Τοπική Κοινότητα Καρκιναγρίου

1466,9

18.663
Ο

Τοπική Κοινότητα Μαγγανίτου

1117,4

12.898

2736,4
20941,3

35.875
287.173

Ο
Τοπική Κοινότητα Χρυσοστόμου - Πλαγιάς
ΣΥΝΟΛΑ

Η υπηρεσία έχει το δικαίωμα αύξησης ή μείωσης του αριθμού των αναρτηθέντων παγίδων 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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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ)
Υπόδειγμα Πίνακα Παγιδοθετών
(1)
α/
α

(2)
ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

(3)
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΓΙΔΟΘΕΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Υπεύθυνη Δήλωση Μόνιμης Κατοικίας

Τηλέφωνο (σταθ . ή κινητό)

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ι. ΓΕΝΙΚΑ

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναρτήσει 538 δακοπαγίδες που όπως αυτές κατανέμονται
στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος Β, της παρούσας ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ .
2. Η σήμανση-ανάρτηση, αλλαγές εντομοελκυστικού υγρού – καταμέτρηση και καταγραφή του
δακοπληθυσμού, απανάρτηση, καθαρισμός και παράδοση των παγίδων θα γίνει εντός του
χρονικού διαστήματος από 1/6/2019 έως 31/10/2019 και 1/6/2020 έως 31/10/2020. Οι
ημερομηνίες χειρισμών των δακοπαγίδων καθορίζονται ως εξής:
Ανάρτηση - σήμανση δένδρων: 1-2 Ιουνίου 2019 και 1-2 Ιουνίου 2020
Αλλαγές – καταμετρήσεις : (ανά πενθήμερο)
6,11,16, 21, 26 ΙΟΥΝΙΟΥ κάθε έτους
1, 6, 11, 16, 21, 26 ΙΟΥΛΙΟΥ κάθε έτους
1, 6, 11, 16, 21, 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ κάθε έτους
1, 6, 11, 16, 21, 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ κάθε έτους
1, 6, 11, 16, 21,26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ κάθε έτους
Απανάρτηση – καταμέτρηση, καθαρισμός παράδοση παγίδων : 30-31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
και 30-31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020.
Ο εργολάβος παγιδοθεσίας & το εργατοτεχνικό προσωπικό θα πραγματοποιήσουν 3
δειγματοληψίες ελαιοκάρπου, εντός των μηνών Αυγούστου, Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου,
σε χρόνο που θα καθοριστεί από την ΔΑΟΚ ΠΕ Σάμου.
3. Ο ανάδοχος υποχρεούται για την ανάρτηση των παγίδων σύμφωνα με το παραπάνω πλάνο,
ή μέσα σε 24 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης, αν αυτή γίνει μετά την καθορισμένη
ημερομηνία, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην έγγραφη εντολή ή αν συντρέχουν λόγοι
ανωτέρας βίας, οι οποίοι πρέπει να αναφερθούν εγγράφως εντός 24 ωρών στην υπηρεσία.
4. Ο ανάδοχος θα μεριμνά για την άριστη ανάρτηση και χειρισμούς των δακοπαγίδων.
5. Σε περίπτωση που οι αναρτήσεις δακοπαγίδων δε γίνουν σύμφωνα με τους όρους και τις
γεωγραφικές συντεταγμένες (GPS points) της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής,
ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τις αναρτήσει ξανά όπως του υποδειχθεί. Σε περίπτωση
μη συμμόρφωσης, πέραν των κυρώσεων που αναφέρονται στα άρθρα της παρούσας
διακήρυξης δε θα αμείβεται για το αποκλίνον από τις προδιαγραφές, εκτελεσθέν έργο.
6. Οι παγιδοθέτες θα πρέπει να έχουν γνώση των ελαιώνων της περιοχής ευθύνης τους, όπως
αυτό προσδιορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.
7. Με ευθύνη του ανάδοχου, θα πρέπει να λάβουν γνώση όλοι οι παγιδοθέτες των τεχνικών
προδιαγραφών της παγιδοθεσίας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ανεπαρκής εκτέλεση
εργασίας από κάποιο παγιδοθέτη, ο ανάδοχος υποχρεούται για την άμεση αντικατάσταση
του, μετά την έγγραφη ενημέρωση του.
8. Το εντομοελκυστικό διάλυμα θα παρασκευάζεται από τους παγιδοθέτες την ημέρα της
αλλαγής, σύμφωνα με τις οδηγίες του προσωπικού δακοκτονίας. Το κόστος αγοράς
λιπάσματος θειικής αμμωνίας βαρύνει τον εργολάβο. Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιηθεί
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

ως εντομοελκυστικό Dacus Bait ή Entomela, αυτά θα χορηγηθούν από την υπηρεσία. Σε κάθε
περίπτωση τα εντομοελκυστικά υλικά θα πρέπει να διατηρούνται σε ερμητικά κλεισμένες
συσκευασίες και σε κατάλληλο χώρο αποθήκευσης (σκοτεινό-δροσερό), λόγω της μεγάλης
πτητικότητας τους.
Εφόσον ο ανάδοχος τηρήσει τις οδηγίες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
για την διαχείριση των δακοπαγίδων και των υλικών σύμφωνα με τα οριζόμενα, δεν φέρει
ευθύνη για την αποτελεσματικότητα των συλλήψεων των δακοπαγίδων.
Η καταγραφή του μετρούμενου δακοπληθυσμού θα γίνεται με ειδικά διαμορφωμένη
εφαρμογή σε συσκευές κινητής τηλεφωνίας (smartphones), που θα χορηγηθούν από την
αναθέτουσα υπηρεσία. Το κόστος ανανέωσης δεδομένων GPRS των καρτών SIM βαρύνει
τον εργολάβο. Οι συσκευές θα χρεωθούν στους παγιδοθέτες (που θα ορίσει εγγράφως ο
ανάδοχος) και τυχόν φθορές ή απώλεια θα βαρύνει τον ανάδοχο. Με το τέλος του
συμβατικού χρόνου, θα πρέπει να επιστραφούν στην κατάσταση που παραλήφθηκαν.
Η καταγραφή του δακοπληθυσμού στην ηλεκτρονική εφαρμογή, θα είναι δυνατή μόνον όταν
ο παγιδοθέτης βρίσκεται σε ακτίνα 20 μέτρων από το σημείο ανάρτησης και ηλεκτρονικής
σήμανσης της παγίδας. Η εφαρμογή θα καταγράφει αυτόματα το γεωγραφικό στίγμα
καταχώρησης των δεδομένων και θα έχει αυτόματη χρονοσήμανση. Με αυτό τον τρόπο θα
πιστοποιείται το σημείο και ο χρόνος εκτέλεσης της εργασίας κάθε παγιδοθέτη. Όπως είναι
αντιληπτό δεν θα είναι δυνατή η μετακίνηση δακοπαγίδων από τον ανάδοχο ή το προσωπικό
του χωρίς ενημέρωση της υπηρεσίας, γιατί δεν θα είναι δυνατή στη συνέχεια η εκτέλεση του
έργου άρα και η αμοιβή του.
Η εφαρμογή θα έχει τη δυνατότητα λήψης φωτογραφίας της δακοπαγίδας και του
περιεχομένου της και αυτό θα γίνεται όποτε ζητηθεί από τον υπεύθυνο γεωπόνο – τομεάρχη
δακοκτονίας. Σε περίπτωση μη ύπαρξης σήματος κινητής τηλεφωνίας, όλα τα δεδομένα
(γεωγραφική θέση κλπ) θα αποθηκεύονται αυτόματα στην συσκευή και θα είναι δυνατή η
μετάδοση τους, στη βάση δεδομένων που τηρεί η υπηρεσία, με ασύρματο δίκτυο (Wi-Fi ή
GPRS – 3G, 4G). Επιπλέον ο παγιδοθέτης θα πρέπει να ενημερώνει την καρτέλα που θα είναι
αναρτημένη στο δένδρο μαζί με την δακοπαγίδα, έτσι ώστε να ενημερώνονται οι
παραγωγοί. Οι καρτέλες χορηγούνται από την υπηρεσία.
Οι δακοπαγίδες παρέχονται στον ανάδοχο δωρεάν και παραδίδονται σ΄ αυτόν από το
Διαχειριστή στην αποθήκη της Υπηρεσίας. Αυτές μεταφέρονται και διανέμονται στους
παγιδοθέτες με ευθύνη & δαπάνη του αναδόχου. Η μεταφορά και φύλαξη των παγίδων σε
όλα τα στάδια (Παραλαβή-Ανάρτηση-Αλλαγές-Απανάρτηση-Καθαρισμός και Παράδοση
στην Υπηρεσία) θα γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή λόγω του εύθραυστου υλικού τους. Θα
γίνεται αυστηρός έλεγχος στη διαχείριση των υλικών και θα καταλογίζεται η αξία τους στον
ανάδοχο.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται πρόθυμα στις υποδείξεις των αρμοδίων
υπαλλήλων της δακοκτονίας (Δ/ντή Δακοκτονίας – Εποπτών Δακοκτονίας – Τομεαρχών και
του Λογιστή – Διαχειριστή της Δακοκτονίας).
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για τη συνεργασία και την υποβοήθηση του τομεάρχη στη
διαδικασία της δειγματοληψίας ελαιοκάρπου, όποτε και με όποιον τρόπο ζητηθεί από
αυτόν.
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ΙΙ. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΓΙΔΟΘΕΣΙΑΣ
Α. ΓΕΝΙΚΑ
Για την παγιδοθεσία που θα γίνει τις δακικές περιόδους 2019 - 2020, θα χρησιμοποιηθούν
δακοπαγίδες γυάλινες τύπου Mcphail που θα παραχωρηθούν από την Υπηρεσία.

Β. ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΛΑΙΟΔΕΝΡΩΝ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΑΚΟΠΑΓΙΔΩΝ
Οι δακοπαγίδες θα τοποθετηθούν μία ανά δυο χιλιάδες (2.000) περίπου προστατευόμενα
ελαιόδενδρα, ομοιόμορφα κατανεμημένες εντός των ελαιώνων, σύμφωνα με τις γεωγραφικές
συντεταγμένες που θα δοθούν στον ανάδοχο.
1.

ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΩΝ

Η θέση τοποθέτησης κάθε παγίδας θα επισημαίνεται με δορυφορικό δέκτη GPS τη στιγμή της
ανάρτησης και θα δοθεί στην υπηρεσία αρχείο σε ηλεκτρονική μορφή από τον ανάδοχο του έργου.
Σε κάθε δένδρο θα τοποθετηθεί σε εμφανές σημείο, καρτέλα αλλαγής – καταγραφής δάκου και θα
αναγράφονται σε αυτή τα αποτελέσματα δακοσυλλήψεων σε κάθε αλλαγή.
2.ΑΝΑΡΤΗΣΗ-ΑΛΛΑΓΗ ΔΑΚΟΠΑΓΙΔΩΝ
Η ανάρτηση των δακοπαγίδων θα γίνεται σε δένδρα με πλούσια βλάστηση και καρποφορία και σε
σημείο που δεν θα είναι εύκολα ορατό από το δρόμο. Δεν επιτρέπεται η ανάρτηση παγίδων σε
ελαιόδενδρα, καχεκτικά, χωρίς καρποφορία και σε δέντρα που είναι παρακείμενα σε αγροτικό ή σε
ταχείας κυκλοφορίας δρόμο. Η ανάρτηση θα γίνεται στο ΒΔ τμήμα της κόμης του ελαιοδένδρου και
σε σημείο σκιερό.
Δεν τοποθετούνται παγίδες σε ελαιώνες που είναι ενταγμένοι στη Βιολογική Καλλιέργεια.
Οι δακοπαγίδες θα αριθμούνται με αύξουσα σειρά ανά τοπικό ή δημοτικό διαμέρισμα. Η πλήρωση
της δακοπαγίδας θα γίνεται με το υδατικό διάλυμα, θειικής αμμωνίας 2%. Σε περίπτωση που η
υπηρεσία κρίνει ότι είναι απαραίτητο, αντί για διάλυμα θειικής αμμωνίας οι παγίδες θα γεμίζονται
με υδατικό διάλυμα υδρολυμένης πρωτεΐνης (1-2% πρωτεΐνη).
Κατά την αλλαγή του εντομοελκυστικού υγρού των δακοπαγίδων οι παγιδοθέτες θα υποχρεούνται
να καθαρίζουν τις παγίδες με άφθονο νερό. Στην περίπτωση ακάθαρτων ή στεγνών παγίδων θα
αφαιρείται το αναλογούν ποσό από την αμοιβή του αναδόχου. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του
παγιδοθέτη ή επανάληψης του φαινομένου θα ζητείται η αντικατάσταση του και θα ισχύουν οι
προβλεπόμενες από τη σύμβαση κυρώσεις.
3.ΑΠΑΝΑΡΤΗΣΗ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Οι παγίδες, θα καθαριστούν και θα παραδοθούν στην αποθήκη της Υπηρεσίας μετά από υπογραφή
σχετικού πρωτοκόλλου ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ που θα συνυπογράφεται από τον ΑΝΑΔΟΧΟ και
εξουσιοδοτημένο όργανο της Υπηρεσίας.
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ΙΙI. ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΓΙΔΟΘΕΤΩΝ - ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο ανάδοχος ευθύνεται για την επιλογή κατάλληλου προσωπικού, δηλαδή που θα έχει τις
νόμιμες προϋποθέσεις για την εκτέλεση της εργασίας και τις οριζόμενες προδιαγραφές από την
παρούσα διακήρυξη. Η υπηρεσία δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος του
προσωπικού. Ο παγιδοθέτης δεν θα πρέπει να έχει ασυμβίβαστο, δηλαδή οικονομική ή συγγενική
σχέση με τον εργολάβο ψεκασμού (π.χ. να εργάζεται στο συνεργείο ψεκασμού κλπ).
ΙV. ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΓΙΔΟΘΕΣΙΑΣ
Οι εργασίες της παγιδοθεσίας θα ελέγχονται από τον Δ/ντη εργασιών δακοκτονίας, τους
επόπτες δακοκτονίας και τους Τομεάρχες δακοκτονίας. Κατά τις ημερομηνίες χειρισμών των
παγίδων, ο παγιδοθέτης θα συμπληρώνει ένα ημερήσιο δελτίο εργασίας, το οποίο θα
επισυνάπτεται στα δικαιολογητικά πληρωμής.
Τα ημερήσια δελτία θα συνυπογράφονται από τον Ανάδοχο ή τον Τεχνικό Υπεύθυνο και θα
θεωρούνται από τον Τομεάρχη δακοκτονίας.
V. ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η αμοιβή των παγιδοθετών καθορίζεται από τον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να τηρεί
και να εφαρμόζει απαρέγκλιτα τις σχετικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, σε ότι αφορά την
αμοιβή, την ασφάλισή τους κτλ.
VΙ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός αναγράφεται στον πίνακα 1 του Παραρτήματος Α.
Η ανώτερη προϋπολογιζόμενη δαπάνη/παγίδα είναι : 44,54 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α ανά
παγίδα, για 33 μεταχειρίσεις για κάθε έτος της σύμβασης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
.
ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΠΑΓΙΔΑ ΓΙΑ 31 ΧΕΙΡΙΣΜΟΥΣ 44,54 ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α

ΤΜΗΜΑ ……………………..

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

ΑΝΑ ΠΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟ (ΕΥΡΩ)

ΓΙΑ 31 ΧΕΙΡΙΣΜΟΥΣ ΑΝΑ ΠΑΓΙΔΑ (ΕΥΡΩ)

ΠΑΓΙΔΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ ΓΙΑ 33
ΧΕΙΡΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ
ΠΑΓΙΔΩΝ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Περιφερειακή Ενότητα Σάμου
Ταχ. Διεύθυνση: Δερβενακίων & Αλέξη 1

Σάμος :
Αριθμ. Πρωτ.:

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ανάθεση διαχείρισης ………………………………. παγίδων τύπου McPhail σε ……………………………….
ελαιόδεντρα του τμήματος ή των τμημάτων του έργου :
«Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με
παγίδες τύπου McPhail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής
Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2019 στις Περιφερειακές Ενότητες Σάμου & Ικαρίας»,
ποσού …………………………………….. μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π. Α.
Στ. ……………………….σήμερα ……………………. του μηνός …………………………………. του έτους 2019, ημέρα
……………………………… οι κάτωθι συμβαλλόμενοι :
1) κα. Καλογήρου Χριστιάνα, Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας, με
έδρα τη Μυτιλήνη (ΑΦΜ 997817101 ΔΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ) έχοντας υπόψη :
• Την αριθμ. 2/2019 διακήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή
υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών, ετών 2019 -2020, με τη μέθοδο της
παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου McPhail στους ελαιώνες των Π.Ε. Σάμου & Ικαρίας, στα
πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς.
• Την υπ’ αριθμ. …./2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου, κατακυρώθηκε στον ανάδοχο «…………………………» (πλήρη στοιχεία) το αποτέλεσμα
του συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάθεση υλοποίησης του έργου για τον έλεγχο των
δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας, για τα έτη 2019-2020, των Π.Ε. Σάμου &
Ικαρίας, στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει αποκλειστικά της
προσφερόμενης τιμής, ήτοι ………………………………………… ευρώ (…… €) πλέον Φ.Π.Α 9%,
…………………………….ευρώ (………………..€).Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των
…………………………………………….. ευρώ (………….€) συμπεριλαμβανομένου 9% Φ.Π.Α..

2) κ. …………………………………….. (ΑΔΤ: ………………) ως νόμιμος εκπρόσωπος τ….
…………………………………………… με έδρα …… ΤΚ ……., και ΑΦΜ …………… ΔΥΟ:……………………… που θα
καλείται στο εξής #Ανάδοχος#

συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα παρακάτω:
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ΑΡΘΡΟ 1

1. Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την παραπάνω ιδιότητά του, αναθέτει στον δεύτερο και αυτός
αναλαμβάνει την διαχείριση (δηλαδή την σήμανση ελαιοδένδρων, παραλαβή – ανάρτηση
δακοπαγίδων, αλλαγές εντομοελκυστικού διαλύματος - καταγραφή δακοπληθυσμού , απανάρτηση
- καθαρισμός - παράδοση παγίδων & δειγματοληψίες ελαιοκάρπου ) συνολικά …... παγίδων τύπου
McPhail σε ……….. ελαιόδεντρα του τμήματος ή των τμημάτων ………….. του έργου:
«Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας, ετών
2019 – 2020, με παγίδες τύπου McPhail στους ελαιώνες των Π.Ε. Σάμου & Ικαρίας, στα πλαίσια
του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς», σύμφωνα με τους όρους
της αριθμ. 2/2019 Διακήρυξης.
2. Ο αριθμός των παγίδων που θα αναρτηθούν ορίζεται στον παρακάτω πίνακα:

1. Δήμος Σάμου

Τοπική Κοινότητα Αγίου
Κωνσταντίνου
Τοπική Κοινότητα Αγίων Θεοδώρων
Τοπική Κοινότητα Αμπέλου
Τοπική Κοινότητα Βαθέος

ΣΤΡΕΜ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥ
ΟΜΕΝΑ
ΔΕΝΔΡΑ

821,3

16.535

402,7
1142,3
4004,4

4.881
17.793
64.405

ΣΤΡΕΜ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥ
ΟΜΕΝΑ
ΔΕΝΔΡΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΑΓΙΔΩΝ

ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΦΠΑ 9%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΦΠΑ 9%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

8
2
8
30

κ.ο.κ.

ΣΥΝΟΛΟ ΣΑΜΟΥ

2. Δήμος Ικαρίας

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΑΓΙΔΩΝ

Δημοτική Κοινότητα Αγ.Κηρύκου

2959

46.278

15

Τοπική Κοινότητα Περδικίου

1340,9

19.227

5

ΣΥΝΟΛΟ ΙΚΑΡΙΑΣ

κ.ο.κ.
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3. Η αμοιβή του αναδόχου ορίζεται σε ………………. ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για 31
μεταχειρίσεις ανά παγίδα (σύνολο παγίδων ……….). Οι ανωτέρω τιμές υπόκεινται σε όλες τις νόμιμες
κρατήσεις. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά, αφού συνταχθεί το σχετικό πρακτικό
καλής εκτέλεσης των εργασιών παγιδοθεσίας, με βάση τα νόμιμα παραστατικά και δικαιολογητικά,
με πιστώσεις από το λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Τ.Π.& Δ. με τίτλο
Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών για την κάλυψη δαπανών δακοκτονίας, απόφαση
………………………………………… ΥΠ. ΕΣ.
4. Η υπηρεσία διατηρεί δικαίωμα μείωσης των αναρτώμενων παγίδων ή εξαίρεσης περιοχών :
Α) Στις οποίες διαπιστώνει ότι δεν υφίστανται οι απαραίτητες προϋποθέσεις εφαρμογής του
προγράμματος παγιδοθεσίας (όταν η καρποφορία ελαιοδένδρων είναι μικρότερη από 25%
για τις ελαιοποιήσιμες ποικιλίες και 20% για τις βρώσιμες ποικιλίες) ή η καρποφορία
καταστραφεί από κάποιο αστάθμητο παράγοντα.
Β) Εφόσον ληφθεί απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία δεν γίνεται αποδοχή του
υπό εφαρμογή προγράμματος Δακοκτονίας
5. Η υπηρεσία έχει το δικαίωμα μη πληρωμής του συνολικού αριθμού των αναρτώμενων παγίδων
όταν η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Σάμου διαπιστώνει ότι ο
ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του όπως ορίζονται στη διακήρυξη.
6. Η υπηρεσία έχει το δικαίωμα αύξησης ή μείωσης του αριθμού των αναρτηθέντων παγίδων 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.

ΑΡΘΡΟ 2

1. Οι εργασίες (χειρισμοί) της παγιδοθεσίας ορίζονται 33, όπως αναλύεται παρακάτω:
Ανάρτηση - σήμανση δένδρων: 1-2 Ιουνίου 2019 και 1-2 Ιουνίου 2020
Αλλαγές : (στις ακόλουθες ημερομηνίες)
6,11,16, 21, 26 ΙΟΥΝΙΟΥ κάθε έτους
1, 6, 11, 16, 21, 26 ΙΟΥΛΙΟΥ κάθε έτους
1, 6, 11, 16, 21, 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ κάθε έτους
1, 6, 11, 16, 21, 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ κάθε έτους
1, 6, 11, 16, 21,26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ κάθε έτους
Απανάρτηση – καθαρισμός, παράδοση παγίδων : 30-31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 και : 30-31
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020.
Ο εργολάβος παγιδοθεσίας & το εργατοτεχνικό προσωπικό θα πραγματοποιήσουν 3
δειγματοληψίες ελαιοκάρπου τους μήνες Αύγουστο, Σεπτέμβριο & Οκτώβριο, σε χρόνο
που θα καθοριστεί από την ΔΑΟΚ ΠΕ Σάμου.
2. Ένας παγιδοθέτης μπορεί να πραγματοποιεί το ανώτερο δύο (2) ημερομίσθια ανά χειρισμό. Οι
αλλαγές των παγίδων θα γίνονται 1 - 6 - 11 - 16 - 21 - 26 κάθε μήνα, από Ιούνιο έως και Οκτώβριο.
Εάν ο ίδιος παγιδοθέτης πραγματοποιεί και δεύτερο ημερομίσθιο σε κάθε αλλαγή, τότε θα γίνονται
και 2 - 7 - 12 - 17 - 22 - 27 κάθε μήνα, από Ιούνιο έως και Οκτώβριο.
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Κάθε παγιδοθέτης θα συμπληρώνει την καρτέλα της παγίδας και θα ενημερώνει την εφαρμογή της
συσκευής κινητής τηλεφωνίας που θα του χορηγηθεί από την υπηρεσία. Σε περίπτωση που
υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος πρέπει να ενημερώσει την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας
και Κτην/κής της Π.Ε Σάμου εγγράφως αυθημερόν.
3. Οι παγίδες θα τοποθετηθούν με πυκνότητα μία ανά δύο χιλιάδες (2.000) προστατευόμενα
ελαιόδεντρα, ομοιόμορφα κατανεμημένες εντός των προστατευόμενων ελαιώνων και στα
γεωγραφικά στίγματα που θα δοθούν από την υπηρεσία. Η ανάρτηση των παγίδων θα γίνεται σε
δένδρα με πλούσια καρποφορία και κανονική ανάπτυξη στο βορειοδυτικό τμήμα της κόμης του
ελαιοδέντρου και σε σημείο σκιερό. Δεν θα αναρτηθούν παγίδες σε ελαιόδεντρα καχεκτικά, χωρίς
καρποφορία, σε ελαιόδεντρα που είναι κοντά σε δρόμο αγροτικό ή ταχείας κυκλοφορίας, και σε
ελαιόδεντρα ελαιώνων ενταγμένων στη βιολογική καλλιέργεια. Οι παγίδες τύπου McPhail
παρέχονται στον ανάδοχο δωρεάν από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε.
Σάμου. Αυτές μεταφέρονται και διανέμονται στους παγιδοθέτες με ευθύνη & δαπάνη του αναδόχου.
Η μεταφορά και φύλαξη των παγίδων σε όλα τα στάδια θα γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή λόγω του
εύθραυστου υλικού τους. Θα γίνεται αυστηρός έλεγχος στη διαχείριση των υλικών και θα
καταλογίζεται η αξία τους στον ανάδοχο. Μετά τη χρήση τους θα παραδίδονται στην αποθήκη της
Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτην/κής της Π.Ε Σάμου.
4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το κατάλληλο και επαρκές προσωπικό και μέσα (τεχνικό
υπεύθυνο, παγιδοθέτες, μεταφορικά μέσα κλπ) για την εκτέλεση των εργασιών της παγιδοθεσίας.
5. Ο ανάδοχος υποχρεούται:
I.
Στον εντοπισμό των κατάλληλων δένδρων ανάρτησης των παγίδων, τη σωστή κατανομή τους
στους ελαιώνες της περιοχής, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Σάμου,
I.
Στη σήμανση με φορητή δορυφορική συσκευή (GPS) των δέντρων στα οποία θα αναρτηθούν
οι παγίδες και τη σωστή ανάρτηση των παγίδων.
II.
Να μεριμνά για την άριστη ανάρτηση και χειρισμούς των δακοπαγίδων.
Συγκεκριμένα: το εντομοελκυστικό διάλυμα θα παρασκευάζεται από τους παγιδοθέτες την
ημέρα της αλλαγής, σύμφωνα με τις οδηγίες του προσωπικού δακοκτονίας. Το κόστος
αγοράς λιπάσματος θειικής αμμωνίας βαρύνει τον εργολάβο. Στις περιπτώσεις που
χρησιμοποιηθεί ως εντομοελκυστικό Dacus Bait ή Entomela, αυτά θα χορηγηθούν από την
υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση τα εντομοελκυστικά υλικά θα πρέπει να διατηρούνται σε
ερμητικά κλεισμένες συσκευασίες και σε κατάλληλο χώρο αποθήκευσης (σκοτεινόδροσερό), λόγω της μεγάλης πτητικότητας τους.
III.
Η καταγραφή του μετρούμενου δακοπληθυσμού να γίνεται με ειδικά διαμορφωμένη
εφαρμογή σε συσκευές κινητής τηλεφωνίας (smartphones), που θα χορηγηθούν από την
αναθέτουσα υπηρεσία. Το κόστος ανανέωσης δεδομένων GPRS των καρτών SIM βαρύνει
τον εργολάβο. Οι συσκευές θα χρεωθούν στους παγιδοθέτες (που θα ορίσει εγγράφως ο
ανάδοχος) και τυχόν φθορές ή απώλεια θα βαρύνει τον ανάδοχο. Με το τέλος του
συμβατικού χρόνου, θα πρέπει να επιστραφούν στην κατάσταση που παραλήφθηκαν.
Η καταγραφή του δακοπληθυσμού στην ηλεκτρονική εφαρμογή, θα είναι δυνατή μόνον όταν
ο παγιδοθέτης βρίσκεται σε ακτίνα 20 μέτρων από το σημείο ανάρτησης και ηλεκτρονικής
σήμανσης της παγίδας. Η εφαρμογή θα καταγράφει αυτόματα το γεωγραφικό στίγμα
καταχώρησης των δεδομένων και θα έχει αυτόματη χρονοσήμανση. Με αυτό τον τρόπο θα
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IV.

V.
VI.

VII.

πιστοποιείται το σημείο και ο χρόνος εκτέλεσης της εργασίας κάθε παγιδοθέτη. Όπως είναι
αντιληπτό δεν θα είναι δυνατή η μετακίνηση δακοπαγίδων από τον ανάδοχο ή το προσωπικό
του χωρίς ενημέρωση της υπηρεσίας, γιατί δεν θα είναι δυνατή στη συνέχεια η εκτέλεση του
έργου άρα και η αμοιβή του.
Η εφαρμογή θα έχει τη δυνατότητα λήψης φωτογραφίας της δακοπαγίδας και του
περιεχομένου της και αυτό θα γίνεται όποτε ζητηθεί από τον υπεύθυνο γεωπόνο – τομεάρχη
δακοκτονίας. Σε περίπτωση μη ύπαρξης σήματος κινητής τηλεφωνίας, όλα τα δεδομένα
(γεωγραφική θέση κλπ) θα αποθηκεύονται αυτόματα στην συσκευή και θα είναι δυνατή η
μετάδοση τους, στη βάση δεδομένων που τηρεί η υπηρεσία, με ασύρματο δίκτυο (Wi-Fi ή
GPRS – 3G, 4G). Επιπλέον ο παγιδοθέτης θα πρέπει να ενημερώνει την καρτέλα που θα είναι
αναρτημένη στο δένδρο μαζί με την δακοπαγίδα, έτσι ώστε να ενημερώνονται οι
παραγωγοί. Οι καρτέλες χορηγούνται από την υπηρεσία.
Στην παράδοση των δάκων που βρέθηκαν στις παγίδες. Οι δάκοι θα παραδίνονται σε καλή
κατάσταση, έτσι ώστε να μπορούν να μετρηθούν και να εξεταστούν, το αργότερο την
επόμενη μέρα κάθε αλλαγής, είτε στα γραφεία της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής είτε στους τομεάρχες δακοκτονίας.
Στη σωστή διενέργεια 3 δειγματοληψιών ελαιοκάρπου (σε συνεργασία με Διεύθυνση
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Σάμου).
Στην απανάρτηση των παγίδων την ημέρα της τελευταίας αλλαγής στον καθαρισμό και την
παράδοση τους στην αποθήκη της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε
Σάμου (Αγ. Ειρήνη ΣΑΜΟΥ) μετά από υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής που θα συνυπογράφεται από τον ανάδοχο και τους αρμόδιους Επόπτες
δακοκτονίας.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται πρόθυμα στις υποδείξεις των αρμοδίων
υπαλλήλων της δακοκτονίας (Διευθυντή δακοκτονίας – Εποπτών - Τομεαρχών).

Σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης εκτέλεσης της συμβατικών του υποχρεώσεων, πέραν
των ανά περίπτωση καθορισθέντων από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
ημερομηνιών, επιβάλλεται στον ανάδοχο πρόστιμο για κάθε μέρα αδικαιολόγητης καθυστέρησης.
Συγκεκριμένα:
- Για καθυστέρηση μίας (1) ημέρας στον ανάδοχο καταλογίζεται πρόστιμο ίσο με 0,5% της
συμβατικής αξίας (χωρίς το Φ.Π.Α.) των αναρτηθέντων δακοπαγίδων.
- Για την καθυστέρηση δύο (2) ημερών στον ανάδοχο καταλογίζεται πρόστιμο ίσο με 2% της
συμβατικής αξίας (χωρίς το Φ.Π.Α.) των αναρτηθέντων δακοπαγίδων.
- Για καθυστέρηση τριών (3) ημερών στον ανάδοχο καταλογίζεται πρόστιμο ίσο με 5% της
συμβατικής αξίας (χωρίς το Φ.Π.Α.) των αναρτηθέντων δακοπαγίδων.
Το ποσό παρακρατείται από την αμοιβή ή την εγγύηση.
Αν η καθυστέρηση είναι άνω των τριών (3) ημερών ο ανάδοχος, κατόπιν αποφάσεως 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 από τους διαγωνισμούς της παγιδοθεσίας.
Επίσης καταλογίζεται σε βάρος του ζημιά, που άμεσα ή έμμεσα έχει προκύψει από τη μη εκτέλεση
της σύμβασης.
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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. Οι
αποφάσεις Περιφερειάρχη περί καθορισμού και καταλογισμού των από την παρούσα
προβλεπόμενων κυρώσεων αποτελούν βέβαιους και εκκαθαρισμένους τίτλους απαιτήσεων της
Περιφέρειας, αναγνωρίζονται δε ως τέτοιοι από τους αναδόχους.

ΑΡΘΡΟ 3

1. Ο ανάδοχος καταθέτει την με αριθμό ………………………….. εγγύηση της τράπεζας ………………. ίση
προς το 5% της συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. του έργου που θα αναλάβει, ήτοι ……ευρώ για
την καλή εκτέλεση του έργου ………………………………………….. στο τμήμα ………………………….. σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην αριθμ. ……………………………………………..διακήρυξη και στην προσφορά του.

ΑΡΘΡΟ 4

1. Οι εργασίες της παγιδοθεσίας θα ελέγχονται από το αρμόδιο προσωπικό της ΔΑΟΚ ΠΕ ΣΑΜΟΥ
(Τομεάρχες, Επόπτες, Δ/ντη δακοκτονίας).
2. Για κάθε χειρισμό θα συντάσσεται και θα συνυπογράφεται από τον ανάδοχο ή τον τεχνικό
υπεύθυνο και από αρμόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας ημερήσιο δελτίο εργασίας στο οποίο θα
περιγράφεται η πραγματοποιηθείσα εργασία. Τα ημερήσια δελτία εργασίας υποβάλλονται στην
υπηρεσία το αργότερο εντός του πρώτου πενθημέρου του επόμενου μήνα.
3. Κάθε μήνα θα συντάσσεται και θα συνυπογράφεται από τον ανάδοχο και από αρμόδιους
υπαλλήλους της υπηρεσίας, συγκεντρωτικό δελτίο διαχείρισης παγίδων στο οποίο θα αναγράφονται
το τμήμα του έργου, ο αριθμός των παγίδων, οι ημερομηνίες των χειρισμών, και η αμοιβή του
αναδόχου με βάση τον αριθμό των παγίδων, των αριθμό των χειρισμών και την κατακυρωθείσα
στον ανάδοχο τιμή ανά παγίδα και χειρισμό.
4. Η διαπίστωση της καλής εκτέλεσης της παγιδοθεσίας γίνεται με πρακτικό που συντάσσεται και
υπογράφεται από τον Διευθυντή Δακοκτονίας και τους αρμόδιους Επόπτες δακοκτονίας. Το
πρακτικό συντάσσεται με βάση τα ημερήσια και μηνιαία δελτία εργασίας.

ΑΡΘΡΟ 5

1. Ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε μορφής ατύχημα του προσωπικού του. Αποζημιώνει προστατεύει
και υπερασπίζεται με δικά του έξοδα κάθε πράξη η παράλειψη που προκαλεί βλάβη σε τρίτους ο
ίδιος, οι αντιπρόσωποι του ή οι υπάλληλοί του κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.
2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί και να εφαρμόζει απαρέγκλιτα τις σχετικές διατάξεις της
εργατικής νομοθεσίας, σε ότι αφορά την αμοιβή, την ασφάλισή κλπ. του προσωπικού που
απασχολεί.
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ΑΡΘΡΟ 6

1. Η σύμβαση διέπεται από το ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων. Σε
περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την εφαρμογή της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή και ο ανάδοχος καταβάλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση τους. Κάθε
διαφορά που είναι αδύνατο να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, υπάγεται στην αποκλειστική
αρμοδιότητα των Δικαστηρίων Σάμου.
2. Το κατακυρωθέν στον ανάδοχο έργο δεν δύναται, με ποινή έκπτωσης, να εκχωρηθεί.
Τα ανωτέρω συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι, συντάχθηκε η παρούσα σε
τέσσερα αντίτυπα και αφού υπογράφτηκαν, έλαβε ο καθένας από ένα αντίτυπο.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
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