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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : 
 
 

«Καταπολέμησης κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για το έτος 
2015 με πεδίο εφαρμογής Δήμους της  Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» 

 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 
 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Διακόσιες Δέκα χιλιάδες ευρώ 

(210.000,00 €) με ΦΠΑ 
 
 

Κριτήριο αξιολόγησης: η  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά. 

 
 
 
 

Έχοντας υπόψη: 

 
1. Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν : 

1.1 Του Ν. 2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α΄/27.11.1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού 
ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 23 του Ν. 
3871/2010 (Φ.Ε.Κ. 141/Α΄) δημοσιονομική διαχείριση και ευθύνη». 

1.2 Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α') «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και 
Ρυθμίσεις ΛΛσυναφών θεμάτων», όπως  Τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 
του Ν 2741/98 (ΦΕΚ 199/Α/28-09-1999.) 

1.3 Του Ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159/Α'), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 
2372/96 (ΦΕΚ 29/Α') και του άρθρου 14 του Ν.2414/96 (ΦΕΚ 135/Α') σε 
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συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 82/96 (ΦΕΚ 66/Α') 
«Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που 
μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή 
των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», όπως αυτές 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/05 
και του άρθρου 8 του Ν. 3414/05(Φ.Ε.Κ. 279/Α'). 

1.4 Του άρθρο 84 του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α') «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 
ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 

1.5 Του Ν. 3021/2002 (Φ.Ε.Κ. 143/Α') «Περί υπαγωγής της σύμβασης που θα 
συναφθεί στη διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων, που προβλέπονται στο 
άρθρο 4 αυτού». 

1.6 Της υπ’ αριθμ. 2/42053/0094/2002 απόφαση Υπ. Οικονομίας, περί 
αναπροσαρμογής του χρηματικού ποσού του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 
για την σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρω. 

1.7 Του Ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30/Α') «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και 
την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε μετις διατάξεις του Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 
279/Α') «Τροποποίηση του Ν. 3310/05 ''Μέτρα για τη διασφάλιση της 
διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων"». 

1.8 Του Ν.3548/07 (ΦΕΚ. 68Α'/20.3.2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των 
φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις 

1.9 Του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ. 150Α'/15.7.2007) «Κανονισμός Προμηθειών του 
Δημοσίου» και την εγκύκλιο Π1/4232/12.09.2007 για την εφαρμογή του 

1.10 Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 - Σχέδιο Καλλικράτης «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης» 
(ΦΕΚ. 87Α'/7.6.2010). 

1.11 Του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α') «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών 
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 
άλλες διατάξεις» καθώς και η τροποποίηση αυτού με το άρθρο 23 του Ν. 
4210/13 (Φ.Ε.Κ. 254/Α'/21-11-2013). 

1.12 Του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α') «Δημοσιονομική Διαχείριση και 
Ευθύνη». 

1.13 Του Ν. 3886/10 (Φ.Ε.Κ. 173 /Α') «Δικαστική προστασία κατά τη 
σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με 
την Οδηγία 89/665/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και 
την Οδηγία 92/13/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 
76), όπως τροποποιήθηκαν με την οδηγία 2007/66/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 
335225Α΄/27.12.2010 προσφορές κατατίθενται στο τμήμα Προμηθειών της 
Διεύθυνσης Οικονομικού της Π.Ε. Αχαΐας  

1.14  Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α') «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 
3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης 
και άλλες διατάξεις». 

1.15 Του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α') περί συμπλήρωσης του Π.Δ. 118/07 
(ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β', Άρθρο 9) & τροποποίησης της Σύστασης Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β', Άρθρο 10). 

1.16 Του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α) «Επείγοντα μέτρα Εφαρμογής 
4127/2013». 

1.17 Του Ν. 4153/13 (ΦΕΚ 107/Α'/09-05-2013) «Επείγοντα μέτρα 
εφαρμογής των νόμων 4046/12, 4093/12 και 4127/13» 

1.18 Του Ν. 4155/2013 ( ΦΕΚ 120/Α'/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις» & την 
τροποποίηση αυτού με τον ν. 4205/13, άρθ. 9, παρ.4β. 
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1.19 Του Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α'/6-11-2013) «Ηλεκτρονική επιτήρηση 
υπόδικων  και άλλες διατάξεις» (άρθ. 9, παρ.4β). 

1.20 Του Ν. 3846/2010, άρθρο 24 (ΦΕΚ Α/31/02-03-2011) «Εγγυήσεις για 
την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις». 

1.21 Του Π.Δ. 63/05 (Φ.Ε.Κ. 98/Α') «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». 

1.22 Του Π.Δ. 60/07 (Φ.Ε.Κ. 64/Α') «Προσαρμογή της Ελληνικής 
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των 
διαδικασιών σύναψης των δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και 
υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της 
Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005. 

1.23 Του Π.Δ. 118/07 (Φ.Ε.Κ. 150/Α') «Κανονισμός Προμηθειών 
Δημοσίου», συμπληρωματικά στο ΠΔ60/07 και κατά το μέρος που δεν 
αντίκειται στον Ν.4155/2013 

1.24 Του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α') «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες.». 

1.25 Toυ N. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α'/26.3.2014)«Διοικητικές Απλουστεύσεις 
και λοιπές ρυθμίσεις». 

1.26 Του Ν. 4281/8-8-2014 (ΦΕΚ 160/Α'/8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και 
ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου 
Οικονομικών και άλλες διατάξεις » 

1.27 Τις διατάξεις του άρθρου 176 «Αρμοδιότητες της Οικονομικής 
Επιτροπής» , όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 
(ΦΕΚ 85Α’/11.4.2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 
2009/50/ΕΚ». 

1.28 Την Υπ. αριθμό 35130/739 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
(Φ.Ε.Κ. Β’ 1291/2010) «Αύξηση και ορισμός σε ευρώ των χρηματικών 
ποσών του άρθρου 83, παράγραφος 1 του Ν. 2362/1995, για τη σύναψη 
δημοσίων συμβάσεων, που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή 
υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 

 
 
2 Τις αποφάσεις: 

2.1 Την υπ αριθμ. 211/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Δ.Ε. 
περί «Έγκρισης Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών έτους 2015». 

2.2 Την υπ αριθμ. 153/15 Απόφαση Ανάληψη δαπάνης της Περιφερειακής 
Ενότητας Αιτ/νιας, ΚΑΕ 151.1219 

2.3 Την υπ αριθμ. 81/15 Απόφαση Ανάληψη δαπάνης της Περιφερειακής 
Ενότητας Αχαΐας. ΚΑΕ 151.1219 

2.4 Την υπ αριθμ.  84/15 Απόφαση  Ανάληψη της Περιφερειακής Ενότητας 
Ηλείας, ΚΑΕ 151.1219 

2.5 Την ΥΑ Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

2.6 Την με αριθμ. πρωτ. Π1/542/4/3/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα 
«Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ)» 

2.7 Την υπ’ αριθμ. 161/10-11-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Π.Δ.Ε, η οποία ενέκρινε το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών στην 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2015. 

2.8 Την υπ αριθμ 1215/14 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια και οι 
όροι του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου 
«Καταπολέμηση Κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για το έτος 
2015, με πεδίο εφαρμογής δήμους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» 

3 Έγγραφα  
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3.1 Το υπ αριθμ  347315/5116/17-12-2014 έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας 
Υγείας της Π.Δ.Ε., περί «περιγραφής τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια 
ανοιχτού διαγωνισμού, αναφορικά με τη καταπολέμηση κουνουπιών στην 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2015, με πεδίο εφαρμογής δήμους της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 

 
 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 
1. Ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό  σε ευρώ,  με κριτήριο 

κατακύρωσης τη   συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, για την 
καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για το έτος 
2015, με πεδίο εφαρμογής δήμους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, 
προϋπολογισμού 210.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. Η 
δαπάνη θα βαρύνει ισομερώς και τις τρεις Περιφερειακές Ενότητες της 
Π.Δ.Ε. (ήτοι, 70.000,00€*3). 

 
2. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από 
προθεσμία τουλάχιστον 30 ημερών από τη δηµοσίευση περίληψης της 
διακήρυξης αυτής στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της 
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο,  σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 32 (παρ.2,5 και 6) του Π.Δ.60/2007(ΦΕΚ 64 Α΄/ 
16.03.2007). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς 
ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 
παρούσα προκήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο 
άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», και στο ΠΔ60/2007.  

3. Το έργο με τίτλο «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδας για το έτος 2015 με πεδίο εφαρμογής  Δήμους της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας» περιλαμβάνει την παρακολούθηση της εξέλιξης του 
πληθυσμού των  προνυμφών των κωνωποειδών και τη διαχείρισή τους. Το 
Αντικείμενο του έργου περιγράφεται στο Παράρτημα Δ΄ το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αυτή. 

 
4. Χρόνος και τόπος διενέργειας διαγωνισμού: 

 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ   
 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 
ΤΗΣ 

 
ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

   

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΚΑΙ 

 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΣΤΗ 

 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

   

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΩΡΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

 
 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 
ΠΥΛΗ  

   
 ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   
 

ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 

    
     

 www.promitheus.gov.gr 
19/01/2015 

13/02/2015 
ΩΡΑ 09:00 π.μ. 

20/02/2015 
ΩΡΑ 15:00 μ.μ. 

 

 
      

 
 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει 
η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής 
της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
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συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες 
χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του 
Ν. 4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390 «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (ΦΕΚ 2677 Β΄/ 21.10.2013). Η αποσφράγιση 
των προσφορών γίνεται, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Β της 
παρούσας. 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 
(προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη 
από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να 
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη  
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία 
εγγραφής: 

 
6.1. Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την 
εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και 
αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούμενοι ως εξής: 

 
- Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού 
Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα 
χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα 
TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. 
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το 
Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής 
Προμηθειών της Γεν. Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  

 
- Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 
(ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό 
ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με 
χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. 
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το 
Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής 
Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  

 
- Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή 
τους και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας είτε υπεύθυνη 
δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική 
είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη 
μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX 
Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες 
συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες 
συμβάσεις υπηρεσιών του Π. . 60/2007, και σύμφωνα με τους 
προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού 
φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε 
επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές 
αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 

 
6.2. Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες 
ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος.  

 
6.3. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής 
του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει 
σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και 
προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 

 
7. Η επιλογή θα γίνει σύμφωνα με τους ειδικούς και γενικούς όρους που   
περιλαμβάνονται στην παρούσα διακήρυξη. 

 
9. Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν 
τους προσφέροντες για εκατόν ογδόντα (120) ημέρες από την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού. 
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10. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα, από επιχειρήσεις ημεδαπής ή αλλοδαπής, ομίλους, 
συνεταιρισμούς, ενώσεις νομικών ή φυσικών προσώπων, κοινοπραξίες των 
ανωτέρω με οποιοδήποτε συνδυασμό που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αναλυτικό τεύχος διακήρυξης. 

 
11. Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους 
που περιγράφονται αναλυτικά στα παρακάτω Παραρτήματα που 
θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης: 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ:ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ                

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ -
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ) 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε:ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ : ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 
12. Περίληψη της παρούσης θα δημοσιευθεί: 

 
- Στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της 

Κυβερνήσεως  
 

- -Σε τρεις (3) τοπικές εφημερίδες (ανα Περιφερειακή Ενότητα) και σε δύο (2) 
ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας 

 
- δ. Στον ιστότοπο του Προγράμματος  «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»  

 
- Στον ιστότοπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)  
 

- 13. Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
 

14. Διευκρινίσεις και απαντήσεις των ερωτημάτων που θα προκύψουν θα 
παρέχονται μόνο μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας του ΕΣΗΔΗΣ. 

 
15. Πληροφορίες σχετικά με την παρούσα προκήρυξη δίνονται από τη 
Διεύθυνση Οικονομικού/Τμήμα Προμηθειών, οδός Πανεπιστημίου 254, 
Τ.Κ 2610 Πάτρα, 2ος όροφος, από τον κα Κων/να Παπαγιάννη στο 
τηλ:2613613409 , και Νικόλαο Νταλαχάνη στο τηλ 2613613136,  

 
16. Η διακήρυξη του διαγωνισμού θα σταλεί με ηλεκτρονικά μέσα στo τεύχος 
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και 
θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην 
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ηλεκτρονική διεύθυνση  http://www.pde.gov.gr/ και στη διαδικτυακή πύλη  
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ-ΗΣ.
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                                       ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α   ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
 
 

 
1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η παροχή υπηρεσιών υλοποίησης 
ενεργειών στα πλαίσια του έργου: 
«Καταπολέμηση κουνουπιών στην 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για το έτος 
2015, με πεδίο εφαρμογής Δήμους της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».  
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη είναι 
210.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 
Στο κόστος συμπεριλαμβάνεται και η 
προμήθεια των κατάλληλων και 
εγκεκριμένων από τις αρμόδιες Εθνικές 
Αρχές σκευασμάτων, τα οποία θα 
προμηθεύεται με δική του ευθύνη ο 
Ανάδοχος. 
 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

www.promitheus.gr του ΕΣΗΔΗΣ 

CPV 90922000-6 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ  Η ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, κατηγορία 25 
Κοινωνικές και Υγειονομικές υπηρεσίες 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 210.000,00€ με ΦΠΑ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από τον 
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προϋπολογισμό της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας και θα βαρύνει 
ισόποσα και τις τρεις Περιφερειακές 
Ενότητες 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ&ΩΡΑΛΗΞΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

20/02/2015 ΩΡΑ: 15:00 μ.μ. 

ΗΜ/ΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

26/02/2015 ΩΡΑ: 10:00 π.μ. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
  
Πανεπιστημίου 254, 2610, Πάτρα 
Κων/να Παπαγιάννη, τηλ. 2613613409 
Νικόλαος Νταλαχάνης τηλ. 
2613613136 

 
 
 
 
2.ΟΡΙΣΜΟΙ 
Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια: 
 
Αναθέτουσα Αρχή 
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, της οποίας η Οικονομική Επιτροπή με την υπ΄ 
αριθμ. 1215/14 (αριθ. πρακτ. 48/2014) απόφασή της εγκρίνει τους όρους 
διακήρυξης του παρόντος /διαγωνισμού. 
 
Έργο 
Τίτλος: «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για το έτος 
2015, με πεδίο εφαρμογής δήμους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  
 
Διευθύνουσα Υπηρεσία: Γεν/κη Δ/νση Δημόσιας Υγείας Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδα ς- Δ/νση Δημόσιας Υγείας 
 
Επιτροπή Παρακολούθησης Έργου 
Η Επιστημονικοτεχνική Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου αποτελείται από 
πρόσωπα ορισμένα με σχετικές αποφάσεις.  Έργο της ανωτέρω επιτροπής θα 
είναι η επιστημονικοτεχνική παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των 
ενεργειών του έργου, ώστε να πραγματοποιηθεί ορθολογική διαχείριση του 
πληθυσμού των κωνωποειδών, να αντιμετωπιστεί συστηματικά και συνολικά το 
πρόβλημα της όχλησης από τα κωνωποειδή και παράλληλα να επιτευχθεί η 
πρόληψη και η προστασία της δημόσιας υγείας από τις μεταδιδόμενες από αυτά 
ασθένειες. Επιπροσθέτως η εν λόγω Επιτροπή θα ελέγχει αν τα σκευάσματα που 
χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος είναι τα εγκεκριμένα από τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές.  

 
 
Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων (3μελής) 
Πρόσωπα ορισμένα για το σκοπό αυτό από την Αναθέτουσα Αρχή, τα οποία έχουν 
την αρμοδιότητα εξέτασης των ενδεχόμενων ενστάσεων και προσφυγών, τα μέλη 
της οποίας είναι διάφορα από τα μέλη της ανωτέρω αναφερόμενης Επιτροπής 
Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών 
Διαπραγμάτευσης. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων θα ορισθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις του ν 4024/11. 
 
 
Προσφέρων 
Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων συμμετέχει στο 
διαγωνισμό και υποβάλλει προσφορά για το έργο με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης 
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με την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη. 
 
Εκπρόσωπος 
Ο υπογράφων την προσφορά. Στην περίπτωση που ο Υποψήφιος είναι 
μεμονωμένο νομικό πρόσωπο και ο υπογράφων την προσφορά δεν είναι ο 
νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου, ο εκπρόσωπος θα πρέπει να 
ορίζεται με εξουσιοδότηση του ΔΣ του προσφέροντα. Εάν ο υποψήφιος ανάδοχος 
είναι ένωση φυσικών ή νομικών προσώπων, θα υποβληθεί κοινή δήλωση ή 
ξεχωριστές στις οποίες θα δηλώνεται ότι, σε περίπτωση που επιλεγούν, θα 
κοινοπρακτήσουν σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία. Τα μέλη της κοινοπραξίας 
θα είναι εξ ολοκλήρου και εξ αδιαιρέτου υπεύθυνα για την εκπλήρωση των όρων 
της σύμβασης που θα υπογραφεί με την ανάθεση του έργου. Στη δήλωση ή στις 
δηλώσεις, θα αναφέρεται ο επικεφαλής εταίρος, ο κοινός εκπρόσωπος και ο 
αναπληρωτής του, καθώς και το ποσοστό συμμετοχής στο έργο κάθε μέλους της 
κοινοπραξίας. Ο κοινός εκπρόσωπος της ένωσης και πάλι θα οριστεί με 
συμβολαιογραφική πράξη. 
 
Αντίκλητος 
Το πρόσωπο το οποίο ο Προσφέρων με δήλωσή του, ορίζει ως εναλλακτικό 
υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με 
τον Προσφέροντα. Στη δήλωση αυτή περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του 
προσώπου αυτού (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, 
fax, κ.λ.π.). Ο ορισμός Αντικλήτου δεν είναι υποχρεωτικός. 
 
 
Κριτήριο Κατακύρωσης του Διαγωνισμού 
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, η οποία θα προκύψει από τη συσχέτιση της βαθμολόγησης τεχνικών 
κριτηρίων αξιολόγησης των προσφερόντων και των αντίστοιχων οικονομικών 
προσφορών. 
 
Ανάδοχος 
Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, 

σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στο παρόν τεύχος. 
 
Κατακύρωση 
Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής/Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. με την οποία 

κατακυρώνεται η υλοποίηση του έργου στον Ανάδοχο ή τους Αναδόχους. 
 
 
Σύμβαση 
Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του/των Αναδόχου/ων, η 

οποία καταρτίζεται μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης. 
 
Προϋπολογισμός 
Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως μέγιστη πιθανή δαπάνη για την 

υλοποίηση του προκηρυσσόμενου έργου. 
 
Ενστάσεις - προσφυγές 
Οι διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης 
σύμβασης για λόγους νομιμότητας και ουσίας διέπονται από τις διατάξεις του 
άρθρου 15 «Διοικητικές προσφυγές) του π.δ.118/2007 και προσφυγών του Ν.3886 
(ΦΕΚ173/Α΄/30-10-10). 
 
Συντομογραφίες: 
 
Π.Δ.Ε.  
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 
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Ε.Δ.Δ. 
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού 
 
 
3.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Στο διαγωνισμό καλούνται φυσικά ή νομικά πρόσωπα με αποδεδειγμένη εμπειρία 
στην «Διαχείριση Κωνωποειδών με τη μέθοδο της προνυμφοκτονίας», που να 
διαθέτουν το απαιτούμενο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό καθώς και τον 
απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό για την οργάνωση και υλοποίηση του έργου της 
διαχείρισης των κωνωποειδών.  
Με βάση τις ανωτέρω προϋποθέσεις, οι δυνάμενοι να λάβουν μέρος στο 
διαγωνισμό είναι: 
 
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις τους, που ασκούν επιτήδευμα στην Ελλάδα 
νόμιμα, προσφέρουν υπηρεσίες και έχουν εμπειρία και επιστημονική κατάρτιση σε 
θέματα σχετικά με το έργο. 
 
Αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, υπήκοοι – μελών της ΕΕ και των κρατών– 
μελών της Συμφωνίας για τον ΕΟΧ εγκατεστημένων στα κράτη – μέλη της ΕΕ και 
του ΕΟΧ, έχουν συσταθεί με την Νομοθεσία κράτους μέλους της ΕΕ και του ΕΟΧ 
και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή το κύριο γραφείο τους ή την έδρα τους στο 
εσωτερικό της ΕΕ και του ΕΟΧ, εφόσον η δραστηριότητά τους παρουσιάζει 
ουσιαστικό και συνεχή δεσμό με την οικονομία του κράτους μέλους της ΕΕ και 
ΕΟΧ, ή σε Ευρωπαϊκές Συμφωνίες με την Ε.Ε. ή τη Συμφωνία Δημοσίων 
Συμβάσεων του παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 
2513/1997 και σε κάθε περίπτωση προσφέρουν υπηρεσίες και έχουν εμπειρία και 
επιστημονική κατάρτιση σε θέματα σχετικά με το έργο. 
 
Ενώσεις των ανωτέρω: στην περίπτωση αυτή θα υποβληθεί Συμβολαιογραφική 
Πράξη στην οποία θα δηλώνεται ότι, σε περίπτωση που επιλεγούν, θα 
κοινοπρακτήσουν σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία. Τα μέλη της κοινοπραξίας 
θα είναι εξ ολοκλήρου και εξ αδιαιρέτου υπεύθυνα για την εκπλήρωση των όρων 
της σύμβασης που θα υπογραφεί με την ανάθεση του έργου. Στη 
Συμβολαιογραφική Πράξη θα αναφέρεται ο επικεφαλής εταίρος, που ρητώς θα έχει 
ορισθεί νόμιμος εκπρόσωπος ενός εκάστου αντίκλητος δεκτικός παραλαβής 
δικογράφων και πάσης φύσεως εισαγωγικών της δίκης εγγράφων ως και 
δικογράφων ένδικων μέσων μετά των προσδιορισμών τους. Ομοίως να προβαίνει 
ο επικεφαλής εταίρος σε ρητή δήλωσή του ότι εγγυάται για την νόμιμη εμπρόθεσμη 
σύμφωνη με τους όρους της συμβάσεως εκτέλεση και για κάθε αστική αξίωση της 
αναθέτουσας αρχής και των ωφελουμένων Δήμων. Ο κοινός εκπρόσωπος και ο 
αναπληρωτής του, καθώς και το ποσοστό συμμετοχής στο έργο κάθε μέλους της 
κοινοπραξίας. 

 
Επιπρόσθετα για να δικαιούται κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο να συμμετέχει 
στο διαγωνισμό, θα πρέπει: 
Να διαθέτει αποδεδειγμένα εξειδικευμένες γνώσεις, ικανότητα και σημαντική 
εμπειρία στη διενέργεια αντίστοιχων έργων. 
Ειδικότερα δεν θα γίνονται δεκτοί διαγωνιζόμενοι, οι οποίοι δεν μπορούν να 
αποδείξουν ότι έχουν εκτελέσει με επιτυχία παρόμοια σε έκταση έργα. Ως 
παρόμοια νοούνται έργα καταπολέμησης κουνουπιών μεγάλης κλίμακας, με τη 
μέθοδο της προνυμφοκτονίας, που να περιλαμβάνουν το σύνολο των δράσεων 
που αναφέρονται αναλυτικά στην παρούσα προκήρυξη. 
Σε περίπτωση Νομικών Προσώπων που έχουν συσταθεί πρόσφατα, τα ανωτέρω 
θα πρέπει να πληρούνται από τουλάχιστον έναν (1) από τους συστήνοντες το 
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Νομικό Πρόσωπο. Το αυτό ισχύει και για την περίπτωση Ένωσης, Σύμπραξης ή 
Κοινοπραξίας. 

 
Κάθε υποψήφιο φυσικό πρόσωπο  ή σχήμα προσφερόντων μπορεί να εκδηλώσει 
ενδιαφέρον για το παραπάνω έργο της παρούσας προκήρυξης με την υποχρέωση 
να καταθέσει φάκελο δικαιολογητικών, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς. 
  
Κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο μπορεί να συμμετέχει 
στο διαγωνισμό μόνο σε ένα σχήμα προσφερόντων της παρούσας προκήρυξης. 
 
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 
(Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από 
πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο 
ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr) 
ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής: 

Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους 
σε αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους 
χρήσης του ταυτοποιούμενοι ως εξής:  

  Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 
(ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό 
πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής 
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, 
εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων 
της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών 
Προμηθειών.  

 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 
αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ 
(VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων 
που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, 
εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και 
Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης 
Κρατικών Προμηθειών.  

 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 
ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 

-  είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση 
στην ελληνική. 

-  είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη 
μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις 
δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του 
π.δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος 
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία  να δηλώνεται / αποδεικνύεται η 
εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών 
(3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) 
στην αρμόδια υπηρεσία. 

 Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες 
ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος. 

 Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το 
αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο 
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ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην 
ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές 
(εγγεγραμμένους οικονομικούς φορείς) συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές 
με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οχτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της 
προθεσμίας άσκησης της προδικαστικής προσφυγής  του άρθρου 4 του Ν. 3886 
Φ.Ε.Κ. 173 /Α’/30-10-10 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται 
το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε 
άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως 
άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) 
ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, εφόσον έχουν 
ζητηθεί εμπρόθεσμα, ήτοι μέχρι την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας άσκησης 
της προδικαστικής προσφυγής ένστασης του άρθρου 4 του Ν. 3886 Φ.Ε.Κ. 173 
/Α’/30-10-, χωρίς ο ενδιαφερόμενος να έχει δικαίωμα άσκησης της εν λόγω 
προσφυγής. Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των 
ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται. 
 

- Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του 
συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και απευθύνονται στο Τμήμα 
Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών  και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα 
παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο 
από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά 
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) 
ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από 
επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των 
ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. 
Αιτήματα που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται. 
Παρομοίως, δεν εξετάζονται τα αιτήματα που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε 
το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. 

   

- Το Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών θα απαντήσει ταυτόχρονα και 
συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινήσεις που θα ζητηθούν εντός των 
προαναφερόμενων διαστημάτων. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε 
οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους 
οποιουδήποτε υπαλλήλου της Αναθέτουσας Αρχής. 

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί (αποκλείονται) όσοι υποψήφιοι (βάσει 
του άρθρου 45 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ-  άρθρο 43 του Π.Δ. 60/2007) : 

1. Τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση 
ή πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή τελούν σε ανάλογη 
κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους. 

2. Έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, 
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής 
τους. 

3. Έχουν καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία 
διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή τους. 

4. Έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το 
αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα 
που αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η 
αναθέτουσα αρχή. 

5. Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας 
εγκατάστασής τους όσο και του ελληνικού δικαίου. 
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6. Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην πληρωμή των 
φόρων και τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους 
όσο και του ελληνικού δικαίου. 

7. Είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του παρόντος ή όταν δεν έχει παράσχει τις 
πληροφορίες αυτές. 

8. Εις βάρος των οποίων υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή 
στην αναθέτουσα αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους 
λόγους: 
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 
της 29.1.1998, σελ. 1). 

β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 
Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE 
L 358 της 31.12.1998, σελ. 2) 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 
316 της 27.11.1995, σελ. 48) 

δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για 
την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 
28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 
2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 
28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και 
τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305).  

Η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα, εφόσον υπάρχουν αμφιβολίες ως προς 
την προσωπική κατάσταση των εν λόγω υποψηφίων/προσφερόντων, να 
απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές για να λάβει τις πληροφορίες που θεωρεί 
απαραίτητες. Όταν οι πληροφορίες αφορούν έναν υποψήφιο ή προσφέροντα 
εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί τη 
συνεργασία των αρμόδιων αρχών. Τα αιτήματα αυτά αφορούν, σύμφωνα με τη 
νομοθεσία του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος ή ο 
προσφέρων, τα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων, 
ενδεχομένως, των διευθυντικών στελεχών επιχείρησης, ή οποιουδήποτε 
προσώπου έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου του 
υποψηφίου ή του προσφέροντος. 

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι ανωτέρω 
λόγοι ισχύουν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν 
συντρέχει λόγος αποκλεισμού και για έναν μόνο συμμετέχοντα σε κοινή 
προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από τον διαγωνισμό. 

 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
 
1. Κατάρτιση υποβολή προσφορών – Δικαιολογητικά συμμετοχής 
 
1.1. Υποβολή προσφορών 
 
Οι προσφορές, υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω 
της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική 
γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4155/13 
(ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Α/2677/21-102013) 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο ΠΔ60/07 και 
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συμπληρωματικά στο Π.Δ. 118/07. Οι προσφορές πρέπει να καλύπτουν το σύνολο 
του αντικειμένου που περιγράφονται στο Παράρτημα Δ, αποκλειόμενης κάθε 
προσφοράς που θα αναφέρεται σε τμήμα τους ή επιμέρους υπηρεσία. 
 
. 
1.2. Χρόνος ισχύος προσφορών 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι (120) ημερολογιακές ημέρες, 
προσμετρούμενες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των 
προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω 
αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
1.3. Κατάρτιση και Υποβολή  Προσφορών 
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:  
(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
προσφορά» και  
(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 
 
*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα  Κατά την 
υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό φορέα σημαίνονται από αυτόν με 
χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του, 
που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα και  η γνωστοποίηση των οποίων στους 
συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του. 
 
1.4. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική 
προσφορά» 
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 
προσφορά» οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά, 
υποχρεωτικά, με ποινή αποκλεισμού, μαζί με την Προσφορά τους, εγκαίρως και 
προσηκόντως, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το Ν.4155/2013 και το άρθρο 
11 της Υ.Α. Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.ΔΗ.Σ) τα ακόλουθα κατά 
περίπτωση ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:  
 
1.4.1 Δικαιολογητικά συμμετοχής: 
 
1 Εγγύηση συμμετοχής σε ευρώ (€) ποσοστό 2% προϋπολογισθείσης 

δαπάνης,  χωρίς  το Φ.Π.Α. και να περιέχει όλα τα αναγκαία στοιχεία, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 157 του Ν. 4281 (ΦΕΚ 160/Α/8-8-
2014) και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ της παρούσης.  
 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα 
μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 

2 Υπεύθυνη  δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του  ν. 1599/1986 (Α΄75), 
όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του  παρόντος 
διαγωνισμού και στην οποία  δηλώνεται  ότι,  μέχρι  και  την  ημέρα  
υποβολής  της προσφοράς τους, οι προσφέροντες : 
- δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα ήτοι : 
ι)συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης  της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 
351 της 29.1.1998, σελ. 1), 
ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο  άρθρο 3 της πράξης του 
Συμβουλίου της 26ης    Μαΐου  1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και 
στο άρθρο 3  παράγραφος 1 της κοινής  δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του  
Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), 
iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
(EE C 316 της  27.11.1995, σελ. 48), 
iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 1 της  οδηγίας 91/308/EOK  του  Συμβουλίου,  της  10ης  Ιουνίου  
1991,  για   την   πρόληψη  χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από  παράνομες δραστηριότητες 
(EE L 166   της   28.6.1991,  σελ. 77   Οδηγίας, η  οποία   τροποποιήθηκε  
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από  την  Οδηγία   2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, EE  L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε  με 
το ν. 2331/1995  (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν.  3424/2005 (Α΄ 305),  
v) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της   ψευδορκίας, της δωροδοκίας  και  της  δόλιας  
χρεοκοπίας. 
vi) κάποιο από τα αδικήματα των παρακάτω άρθρων :  
-     30 παρ. 7, 9, 11, 12 και 14 
-     31 παρ. 4, 5 και 6  
-     32 παρ. 4 και 5 
-  35 παρ. 5 του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικά με την άσκηση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 
 

Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν 
απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής.  
 Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι  νομικό πρόσωπο, την υπεύθυνη 
δήλωση  υποβάλλουν : 
α) οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. 
β) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων  Σύμβουλος, όταν το νομικό 
πρόσωπο είναι Α.Ε.  
γ) σε κάθε άλλη  περίπτωση νομικού προσώπου,  οι νόμιμοι  εκπρόσωποί  
του. 
δ) Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση  
υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού.  
ε) Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών – κοινοπραξία, η ανωτέρω 
δήλωση αφορά κάθε μέλος που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 
 

 

3 Υπεύθυνη  δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του  ν. 1599/1986 (Α΄75), 
όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος 
διαγωνισμού και  στην οποία  δηλώνεται  ότι,  μέχρι  και  την  ημέρα  
υποβολής  της προσφοράς τους, οι προσφέροντες : 
α. Δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία 
κήρυξης πτώχευσης. 
-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε 
πτώχευση ή  υπό άλλη  ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία 
κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη  διαδικασία.   
β. Δεν  τελούν  υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920,  όπως  εκάστοτε   
ισχύει,  ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά 
πρόσωπα) και, επίσης, ότι  δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης 
κοινής   εκκαθάρισης  των   ανωτέρω  νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες 
καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά  πρόσωπα). 
γ. Δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι  δεν τελούν σε 
διαδικασία κήρυξης σε   αναγκαστική διαχείριση.  
    -Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε 
αναγκαστική διαχείριση  ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε 
διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση ή  υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία.  
δ. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές  
κοινωνικής ασφάλισης  (κυρίας και επικουρικής), αναφέροντας όλους τους 
φορείς στους οποίους  καταβάλουν εισφορές κυρίας και επικουρικής 
ασφάλισης, καθώς και ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις τους.   
ε. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή σε ισοδύναμες 
επαγγελματικές οργανώσεις, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του 
Επιμελητηρίου και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν (ρητά  
κατονομαζόμενες), προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά 
τους, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, με το οποίο είναι εγγεγραμμένοι 
στο Επιμελητήριο  ή ότι ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά 
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περίπτωση (δεν αφορά συνεταιρισμούς). 
Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα 
στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασης τους ή σε 
ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως της χώρας εγκατάστασής 
τους, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου  ή των 
επαγγελματικών οργανώσεων αντίστοιχα, καθώς και το αντικείμενο των 
δραστηριοτήτων που ασκούν, προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό 
επάγγελμά τους , προκειμένου για φυσικά πρόσωπα .  
στ. Δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που  απαιτούνται κατ' εφαρμογή του Π.Δ.60/2007 και ότι δεν 
έχουν αρνηθεί να παράσχουν  τις πληροφορίες αυτές. 
ζ. Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο συνεταιρισμούς) . 
η. Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα  
ηλεκτρονική υποβολή / έντυπη προσκόμιση όπου απαιτείται των  
δικαιολογητικών των παρ. 2 & 3 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07, κατά 
περίπτωση, και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 
20 του ιδίου  Προεδρικού Διατάγματος.  
 
Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν 
απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής. 
- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, η παρούσα 
υπεύθυνη δήλωση  υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του. 
 

4. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο 
διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους. 

5. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης 
και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), 
ευκρινή φωτοαντίγραφο  ή απόσπασμα του καταστατικού του 
διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.). 
Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ο 
Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να 
δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της 
νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό 
αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού 
προσώπου. 

6 3. Για συμμετοχή στο διαγωνισμό Ανωνύμων Εταιρειών (για τις ανώνυμες 
εταιρείες που αυτό απαιτείται) αναγκαία προϋπόθεση είναι η 
ονομαστικοποίηση των μετοχών τους μέχρι φυσικού προσώπου (άρθρο 8 
παρ.4 του Ν.3310/2005). Η συνδρομή της προϋπόθεσης αυτής 
αποδεικνύεται με την προσκομιδή μαζί με την προσφορά των εξής 
δικαιολογητικών: α)Πιστοποιητικού της αρμόδιας αρχής που εποπτεύει, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 ,την εταιρεία, από την οποία 
προκύπτει ότι οι μετοχές της με βάση το ισχύον καταστατικό της είναι 
ονομαστικές και β) Αναλυτικής κατάστασης με τα στοιχεία των μετόχων της 
εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά 
είναι καταχωρημένα στο Βιβλίο Μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς (άρθρο 1 
παρ.2 Π.Δ. 82/96, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 109 του Ν. 2533/97). 
Σε περίπτωση που μέτοχοι Α.Ε. που συμμετέχει στο διαγωνισμό είναι άλλες 
Α.Ε., με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον 1% 
απαιτείται και των εταιρειών αυτών οι μετοχές να είναι ονομαστικές στο 
σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου και επίσης οι εταιρείες αυτές πρέπει 
να προσκομίζουν τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης 
των μετοχών και για τις Α.Ε. μετόχους της Α.Ε. που λαμβάνει μέρος στο 
διαγωνισμό. Αν συμμετέχει στο διαγωνισμό εταιρεία άλλης νομικής μορφής 
πλην των Α.Ε., στις οποίες συμμετέχουν ή κατέχουν εταιρικά μερίδια 
Ανώνυμες Εταιρείες με ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο 1%, οι 
μετοχές πρέπει να είναι ονομαστικές μέχρι φυσικού προσώπου (άρθρο 8 
παρ. 1-3 του Ν. 3310/2005 και 8 παρ. 1 του Ν. 3414/2005). Σε περίπτωση μη 

15PROC002529923 2015-01-16

ΑΔΑ: 6Δ8Ζ7Λ6-67Ω



19 

 

υποβολής των παραπάνω δικαιολογητικών ή επί υποβολής μη νόμιμων ή 
ανεπίκαιρων (πέραν των τριάντα (30) ημερών), η προσφορά αποκλείεται ως 
απαράδεκτη. 

Για τις αλλοδαπές Ανώνυμες Εταιρείες ισχύει η παρ.2 του άρθρου 8 του 
Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 παρ.1 του Ν.3414/2005, 
στην οποία ορίζεται ότι: «Οι υποχρεώσεις της παρ.1 του άρθρου αυτού, 
ισχύουν και για τις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες, ανεξαρτήτως της 
συμμετοχής τους ή μη σε ελληνικές ανώνυμες εταιρείες , υπό την 
προϋπόθεση ότι το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους , 
επιβάλλει για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για τη συγκεκριμένη 
δραστηριότητα, την ονομαστικοποίηση των μετοχών τους μέχρι φυσικού 
προσώπου. Εφόσον δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονομαστικοποίησης των 
μετοχών κατά το δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, 
προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, 
εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη 
δήλωση του υποψηφίου. Στην περίπτωση που δεν επιβάλλεται υποχρέωση 
ονομαστικοποίησης, η αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία υποχρεούται να 
προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση 
των μετόχων της , που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των 
μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου της Α.Ε. Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν 
τηρεί ενημερωμένη κατάσταση μετόχων να προσκομίσει σχετική κατάσταση 
μετόχων, που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή 
δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, εφόσον 
οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η 
εταιρεία οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους δεν είναι 
γνωστοί οι ως άνω μέτοχοι η δε Αναθέτουσα Αρχή δεν διαθέτει διακριτική 
ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται στην Αναθέτουσα 
Αρχή να αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρείας να υποβάλει την 
προαναφερόμενη κατάσταση των μετόχων της διαφορετικά ή μη υποβολή 
της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννομες συνέπειες σε βάρος της 
εταιρείας». Η υποχρέωση περαιτέρω ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού 
προσώπου δεν ισχύει ως προς τις εισηγμένες στα Χρηματιστήρια κρατών –
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείες. 

 

7 

 

 

 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά, υποβάλλουν τα ως άνω δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που 
συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 

4. Από κάθε φορέα – μέλος που συμμετέχει στην ένωση απαιτείται πρακτικό 
απόφασης Δ.Σ. ή άλλου αντίστοιχου οργάνου που εγκρίνει τη σύμπραξη με 
τα άλλα μέλη της ένωσης, το ποσοστό της κάθε μίας στον προϋπολογισμό 
του έργου, την αποδοχή της αλληλέγγυας και εις ολόκληρον ευθύνης. 

8 

 

 

 

 
 
Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου του τόπου όπου ασκούν το 
επάγγελμά τους ή άλλης αρμόδιας αρχής, σύμφωνα με τα ισχύοντα στη 
χώρα εγκατάστασής τους, με το οποίο θα βεβαιώνεται το ειδικό επάγγελμα 
τους καθώς και η άσκησή του κατά το έτος διενέργειας του διαγωνισμού. Το 
παραπάνω πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί μέσα στους τελευταίους έξι 
μήνες από την ημερομηνία λήξεως υποβολής των προσφορών (επί ποινή 
αποκλεισμού). 
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9 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το 
οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 
αφορούν στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και ως 
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους (επί ποινή αποκλεισμού). 

10  

Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο για την εξουσιοδότηση, όπου αυτό 
είναι απαραίτητο σύμφωνα με το Άρθρο 4.  
 Σε περίπτωση ενώσεων φυσικών ή/και νομικών προσώπων, 
Συμβολαιογραφική Πράξη όπου θα δηλώνεται η πρόθεση συμμετοχής στην 
ένωση και το ποσοστό συμμετοχής του κάθε μέλους, με τις ως άνω 
δεσμεύσεις.  

 

11 Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο για την εξουσιοδότηση, όπου αυτό 
είναι απαραίτητο σύμφωνα με το Άρθρο 4.  
Σε περίπτωση ενώσεων φυσικών ή/και νομικών προσώπων, 
Συμβολαιογραφική Πράξη όπου θα δηλώνεται η πρόθεση συμμετοχής στην 
ένωση και το ποσοστό συμμετοχής του κάθε μέλους, με τις ως άνω 
δεσμεύσεις.  

 

12 Υπεύθυνη  δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του  ν. 1599/1986 (Α΄75), 
όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του  παρόντος 
διαγωνισμού (επί ποινή αποκλεισμού), όπου θα αναφέρεται ότι ο 
οικονομικός φορέας: 
α. ότι δεν έχουν αποκλεισθεί από άλλους παρόμοιους διαγωνισμούς, 
β.ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 
διακήρυξης, την οποία έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και 
ανεπιφύλακτα 
α. ότι δεσμεύεται να συνεργαστεί με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Π.Δ.Ε. στο 
πλαίσιο της οποίας θα εκτελεστεί το έργο, 
γ. ότι δεσμεύεται να παραδίδει στο Φορέα Υλοποίησης μηνιαίως εποπτικό 
υλικό, όπου θα παρουσιάζονται οι δράσεις διαχείρισης συνοδευόμενο από 
αναλύσεις αυτών, καθώς και λεπτομερή καταγραφή της ποσότητας κα του 
είδους  των σκευασμάτων που χρησιμοποίησε. 
δ. ότι δεσμεύεται για την τοποθέτηση τουλάχιστον έξι (6) παγίδων σύλληψης 
ακμαίων κουνουπιών, με αρκετά ευρύ χώρο σύλληψης ώστε να μην 
καταστρέφονται τα κουνούπια που συλλαμβάνονται, κατόπιν σχετικής 
υποδείξεως της Αναθέτουσας Αρχής και της Επιστημονικοτεχνικής 
Επιτροπής Παρακολούθησης του Έργου.  
ε. ότι δεσμεύεται να παραδώσει στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΠΔΕ με το 
πέρας της σύμβασης τόσο σε αναλογική όσο και σε ψηφιακή μορφή  χωρική 
απεικόνιση σε σύστημα συντεταγμένων (ΕΓΣΑ 87) τις καταγεγραμμένες 
εστίες των κωνωποειδών καθώς και σχετική λεπτομερή έκθεση απολογισμού 
του έργου, 
ζ. ότι δεσμεύεται για την εφαρμογή εμβόλιμων ψεκασμών εάν αυτό απαιτηθεί 
από την Επιστημονικοτεχνική Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου ή την 
Αναθέτουσα αρχή κατά την διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος 
διαχείρισης. 
Τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει πρόσθετα να καταθέσουν και τα 
δικαιολογητικά σύστασης και εκπροσώπησής τους (επί ποινή 
αποκλεισμού). 

 Άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε 
κατοικημένους χώρους του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων (επί ποινή αποκλεισμού). 

 Πιστοποίηση εκτέλεσης αντίστοιχων έργων διαχείρισης 
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κωνωποειδών κατά την τελευταία τριετία προκειμένου να 
αξιολογηθούν στο αντίστοιχο κριτήριο της εμπειρίας 
(αντίγραφα σχετικών συμβάσεων και βεβαιώσεις καλής 
εκτέλεσης όπου αναφέρονται να προσκομισθούν). 

Θα προτιμηθούν προσφορές οι οποίες θα περιλαμβάνουν υπεύθυνη 
δήλωση στην οποία θα περιγράφεται αναλυτικά ο εξοπλισμός που θα 
διαθέσει ο Ανάδοχος (είτε ιδιοκτησίας του ή μισθωμένα) επισυνάπτοντας και 
τις αντίστοιχες άδειες, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις. 

Η πιστοποίηση  διάθεσης ψεκαστικού ελικοπτέρου/ή αεροπλάνου θα 
συνοδέυεται  με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για την πραγματοποίηση 
αεροψεκασμών:  

 πιστοποιητικά νηολόγησης, 
 πιστοποιητικά αξιοπλοΐας,  
 πιστοποιητικά επιθεώρησης αξιοπλοΐας ή πιστοποιητικά 

πτητικής ικανότητας,  
 πιστοποιητικό εναέριων εργασιών.. 

13 Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του  ν. 1599/1986 (Α΄75), 
όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος 
διαγωνισμού, σχετικά με τη σύνθεση και τον αριθμό  της Ομάδας Έργου, 
συνοδευόμενη από βιογραφικά, τίτλους σπουδών και υπεύθυνες δηλώσεις 
αποδοχής συμμετοχής, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του έργου(επί 
ποινή αποκλεισμού).  

14 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του  ν. 1599/1986 (Α΄75), 
όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος 
διαγωνισμού, Αντικλήτου  συνοδευόμενη από δήλωση αποδοχής του 
Αντικλήτου (χωρίς ποινή αποκλεισμού). Σε περίπτωση ένωσης η 
Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται από τον ορισμένο κοινό εκπρόσωπο της 
ένωσης 

15 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του  ν. 1599/1986 (Α΄75), 
όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος 
διαγωνισμού, ανειλημμένων υποχρεώσεων του υποψηφίου, για τυχόν άλλες 
υποχρεώσεις του ίδιου ή της ομάδας του και των μέσων που θα 
χρησιμοποιήσει, το ίδιο χρονικό διάστημα σε άλλες περιοχές. 
Οι Ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να 
καταθέσουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε 
πρόσωπο που συμμετέχει στην ένωση. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να 
περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των 
μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας αλληλεγγύως. 
 

 

 
 
Η Επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών οφείλει να διαπιστώνει την 
εγκυρότητα των κατατεθειμένων στο διαγωνισμό εγγυητικών επιστολών. 
  

Σε περίπτωση που στη χώρα του Υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο 
πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο 
πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη 
Βεβαίωση του Υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη 
Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση του Υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της 

15PROC002529923 2015-01-16

ΑΔΑ: 6Δ8Ζ7Λ6-67Ω



22 

 

χώρας του Υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. 

Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση θα συμπεριλαμβάνεται 
υποχρεωτικά στον (υπο)φάκελο  «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 
Προσφορά»  του Υποψήφιου Αναδόχου. 

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται 
υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφρασή τους στην 
Ελληνική γλώσσα, η οποία θα συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά στον (υπο)φάκελο  
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»  του Υποψήφιου Αναδόχου. 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 πρέπει να φέρουν ημερομηνία σύνταξης 
εντός των τελευταίων  τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού μπορεί να ζητήσει τη συμπλήρωση 
ελλείψεων των δικαιολογητικών, εκτός των επί ποινή αποκλεισμού 
δικαιολογητικών και την εγγύηση συμμετοχής, οι δε υποψήφιοι υποχρεούνται να τα 
προσκομίσουν μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που θα 
ζητηθούν από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού τα συμπληρωματικά 
δικαιολογητικά. 

 
 
Οι υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται ψηφιακά από τον προσφέροντα (σε 
περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, η παρούσα υπεύθυνη 
δήλωση υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του) και δεν απαιτείται 
θεώρηση γνησίου υπογραφής. 
 
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του 
προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά 
σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός 
τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ και 
των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο 
φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. Επισημαίνεται ότι 
τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του φακέλου «Δικαιολογητικά 
συμμετοχής- τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική 
προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της 
ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν 
έχουν εκδοθεί - συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν 
φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η εγγύηση 
συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους 
φορείς. 
 
Η προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών (καθώς και όλων των 
δικαιολογητικών που αποτελούν το περιεχόμενο του υποφακέλου 
<<Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»)  θα γίνεται στην υπηρεσία 
πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής με διαβιβαστικό, στο οποίο  θα 
αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα έγγραφα – δικαιολογητικά. Αυτά θα 
είναι τοποθετημένα  μέσα  σε καλά σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα 
αναγράφονται (εξωτερικά) ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα: 
α) Η Περιγραφή  «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά». 
β) Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί την εργασία δηλ. 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. 
γ) Ο αριθμός της διακήρυξης και η επωνυμία της διακήρυξης,  
δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,  
ε) Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα. 

 
1.4.2. Τεχνική Προσφορά: 
 
Α. Συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
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συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε 
μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον 
προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα 
του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού 
αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει 
σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό 
αρχείο pdf. 
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις 
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά 
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 
Η Τεχνική Προσφορά του Υποψήφιου Αναδόχου, ώστε αυτή να γίνεται πλήρως 
κατανοητή από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού που θα αξιολογήσει τις 
προσφορές. 
Α) Τεχνική έκθεση σχετικά με την πληρότητα και αρτιότητα του γενικού και ειδικού 
αντικειμένου σε σχέση με την διαχείριση, την τεχνική υποστήριξη (μέσα 
υλοποίησης) για την διασφάλιση της ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών. 
Ειδικότερα θα πρέπει να γίνει αναλυτική αναφορά στα διαθέσιμα μέσα υλοποίησης 
του έργου και τεκμηρίωση της αναγκαιότητάς τους για την αποτελεσματική 
υλοποίησή του,  
Β) Τεχνική έκθεση σχετικά με την μεθοδολογία προσέγγισης και υλοποίησης του 
έργου σε σχέση με τους στόχους – χρήση αναγνωρισμένων μεθοδολογιών, 
χρονοδιάγραμμα, ρεαλιστικότητα προσέγγισης, αποδοτικότητα και 
αποτελεσματικότητα τον συντονιστή ως και της υπόλοιπης ομάδας έργου. 
Γ) Επιπρόσθετα δικαιολογητικά όπως πιστοποιητικά εκδιδόμενα από ανεξάρτητους 
οργανισμούς με τα οποία βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος συμμορφώνεται με 
συγκεκριμένα πρότυπα όσον αφορά στην περιβαλλοντική διαχείριση. Τα 
πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να βασίζονται στο κοινοτικό σύστημα οικολογικής 
διαχείρισης και ελέγχου ή σε πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης που βασίζονται 
σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα πιστοποιούμενα από όργανα 
λειτουργούντα βάσει του κοινοτικού δικαίου ή στις αντίστοιχες ευρωπαϊκές ή 
διεθνείς προδιαγραφές όσον αφορά στην πιστοποίηση. Ιδιαίτερη αναφορά θα 
πρέπει να γίνει και για τον τρόπο διαφύλαξης των συμφερόντων των παραγωγών, 
καθώς και για την υγεία των κατοίκων της περιοχής εφαρμογής του έργου.  
 
Αναλυτικά η αξιολόγηση των παραπάνω εκθέσεων φαίνεται στη παράγραφο 1.8. 
Τα παραπάνω αναφερόμενα δεν αποκλείουν την παρουσίαση και οποιονδήποτε 
άλλων στοιχείων, που ο Υποψήφιος κρίνει σκόπιμο να συμπεριλάβει στην 
προσφορά του για τον σκοπό αυτό. 
 
 
 
 
1.5. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 
 
Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η 
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα. 
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον 
(υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά».  
. Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό 
ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και 
υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά 
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται.  Σε αντίθετη 
περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να 
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  
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Κατά την υποβολή της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας της  οικονομικής προσφοράς 
στο ΕΣΗΔΗΣ, οι συμμετέχοντες καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την τιμή 
μονάδος (χωρίς Φ.Π.Α.). Οι υπόλοιπες πληροφορίες (π.χ. ποσότητα, συνολική 
αξία, Φ.Π.Α.) προκύπτουν αυτομάτως από το σύστημα και εμφανίζονται στην 
εκτύπωση.  
 
Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, η αναγραφή της τιμής σε 
ΕΥΡΩ στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος 
θα γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι 
ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.  
 
Πέραν της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας της οικονομικής προσφοράς, αυτή 
(Οικονομική προσφορά) πρέπει να συνταχθεί  επί ποινή αποκλεισμού και κατά 
το Υπόδειγμα του Παραρτήματος Δ. Επειδή αυτή δεν αποτυπώνεται στο σύνολό 
της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων  επισυνάπτει 
ψηφιακά υπογεγραμμένο τα σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο της, κατά το υπόδειγμα, 
Οικονομικής Προσφοράς, σε μορφή pdf. 
 
 
 
 
1.6. Προσφερόμενη Τιμή 
 
- Η οικονομική προσφορά (πέραν της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας) συντάσσεται 
σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Δ και υποβάλλεται και αυτή 
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf, αφού πρώτα υπογραφεί ψηφιακά από τον 
έχοντα δικαίωμα για αυτό. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων 
κρατήσεις , ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α. 
Η τιμή θα πρέπει να δίδεται σε EΥΡΩ και να αναγράφεται ολογράφως και 
αριθμητικώς. Το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό της ανωτέρω τιμής θα 
υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.  
 
- Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε EΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση EΥΡΩ 
προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
 
- Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή 
για την υπηρεσία που προσφέρεται, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
 
- Επισημαίνεται ότι οι προσφορές δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό 
για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Η ισχύς των προσφορών δύναται να 
παραταθεί, με έγγραφη δήλωση του αναδόχου, ύστερα από σχετικό αίτημα της 
Υπηρεσίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του Π. Δ. 118/2007.  
 
- Καμία άλλη αναθεώρηση της συνολική δαπάνης, η οποία με βάση την προσφορά 
του προμηθευτή θα περιληφθεί στη σχετική σύμβαση, δεν είναι αποδεκτή.  
 
- Δεν γίνονται δεκτές προσφορές που η συνολική προσφερόμενη τιμή 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. υπερβαίνει το ποσό της προϋπολογισθείσας 
δαπάνης.  
 
- Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν κάθε στοιχείο που θα ζητηθεί ως 
απαραίτητο για την τεκμηρίωση της προσφερόμενης τιμής.  
 
 
1.7. Απόρριψη προσφορών - Διευκρινήσεις 
Προσφορές που, αιτιολογημένα θα θεωρηθούν από την Ε.Δ.Δ. αόριστες και 
ανεπίδεκτες εκτίμησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την διακήρυξη ή και 
αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές και απορρίπτονται. 
 
Ειδικότερα, προσφορά αποκλείεται από την αξιολόγηση όταν : 
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• Είναι αόριστη και δεν μπορεί να εκτιμηθεί ή είναι υπό αίρεση ή περιέχει ελλιπή ή 
ανακριβή στοιχεία.  
 
• Δεν συνοδεύεται από τη νόμιμη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.  
 
• Δεν έχουν υποβληθεί τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.  
 
• Δεν καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών.  
 
• Δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή και δεν έχει συνταχθεί 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά κεφάλαια του παρόντος.  
 
• Δεν είναι σύμφωνη με τους επιμέρους υποχρεωτικούς όρους, όπου αυτοί 
αναφέρονται.  

 
• Αν σε ένα κριτήριο η τεχνική προσφορά κριθεί ως απαράδεκτη ή ελλιπής, τότε η 
πρόταση απορρίπτεται συνολικά.  
 
- Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της 
διακήρυξης δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές 
δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την 
αρμόδια Επιτροπή. - Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες.  
 
- Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη 
του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Δίδονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό 
όργανο, είτε ενώπιον του, είτε ύστερα από έγγραφο της αναθέτουσας αρχής μετά 
από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σημειώνεται ότι από τις 
διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο 
εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.  
-Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση, των απαιτήσεων της διακήρυξης, 
υποβολής δικαιολογητικών του (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη 
-Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 
εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους 
διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να 
σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα. Σε 
αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι 
λοιποί διαγωνιζόμενοι. Από το σύστημα παρέχεται η σχετική επιλογή για την 
επισήμανση της εμπιστευτικότητας κατά την ηλεκτρονική επισύναψη των αρχείων 
στους υπο(φακέλους) της προσφοράς. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες 
που του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως 
εμπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά 
απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές τω πτυχές των προσφορών. 
-Δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε 
απόρριψη της προσφοράς η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικών της 
οικονομικής προσφοράς στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά». Ομοίως, δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και 
οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς (λόγω μη εύρεσης κατά την ηλεκτρονική 
αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 
Προσφορά»), η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικού συμμετοχής ή 
δικαιολογητικού της τεχνικής προσφοράς στον υποφάκελο «Οικονομική 
Προσφορά».  
-Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε 
έντυπη μορφή (για τις οποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής 
προσφοράς στο σύστημα) δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους 
αποστολείς τους.  
-Απαιτούμενα από την παρούσα διακήρυξη, για προσκόμιση σε έντυπη μορφή 
στοιχεία, που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την καθοριζόμενη 
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προθεσμία, θεωρούνται εκπρόθεσμα κατατεθέντα και οδηγούν σε απόρριψη της 
προσφοράς.  
-Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση – προσφυγή 
κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή εφόσον έχει απορριφθεί η ανωτέρω 
ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους 
της διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο 
τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους.  
- Αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της διακήρυξης έχουν ως συνέπεια τον 
αποκλεισμό των προσφορών. Επισημαίνεται ότι οι απαιτήσεις της Υπηρεσίας 
αποτελούν στο σύνολό τους απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε μη 
συμμόρφωση προς αυτές συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς  
-Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. Σε 
περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
-Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή 
μέρος    του προκηρυσσόμενου με την παρούσα Έργου. 
-Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των άρθρων 138 
και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται 
ανήλικους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες οφείλουν να γνωρίζουν εάν η 
προαναφερθείσα ρήτρα τηρείται.  
-Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μία 
εταιρείες ή ένωση προμηθευτών, ούτε να συμμετάσχει χωριστά για τον εαυτό του 
και να εκπροσωπεί εταιρεία που συμμετέχει στο διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή 
αποκλείονται όλες οι προσφορές εκτός αν αποσυρθούν από τον ενδιαφερόμενο 
όλες οι προσφορές που καταθέτει εκτός από μία με την οποία θα συμμετέχει για 
λογαριασμό του. Οι προσφορές ενώσεων προμηθευτών υπογράφονται 
υποχρεωτικά από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με 
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.  
-Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού έχει το δικαίωμα, εφόσον το κρίνει 
αναγκαίο, να ζητήσει από Προσφέροντα την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το 
περιεχόμενο της προσφοράς του, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
αξιολόγησης που περιγράφεται στη παρούσα διακήρυξη η πρόσκληση 
υποχρεωτικά πρέπει να είναι αιτιολογημένη και καταχωρημένη στο σχετικό 
πρακτικό και η απάντηση υποχρεωτικά να είναι έγγραφη. Στην περίπτωση αυτή η 
παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον Προσφέροντα και η μη έγγραφη 
παροχή διευκρινίσεων αποτελεί αφ’ εαυτής λόγο απορρίψεως της προσφοράς. 
Τέτοιου είδους διευκρινίσεις θα παραδίδονται εγγράφως στην Επιτροπή 
Διενέργειας Διαγωνισμού, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα που αυτή θα ορίζει 
κατά περίπτωση, το οποίο δεν θα είναι μεγαλύτερο των τριών (3) εργασίμων 
ημερών. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται από Προσφέροντες, σύμφωνα με τα 
παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα 
οποία ζητήθηκαν. 
 
1.8. Διαδικασία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης – Αξιολόγησης Πρoσφoρώv – 
Ανάδειξης μειοδότη – Αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης και 
Κατακύρωσης διαγωvισμoύ 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών το αρμόδιο πιστοποιημένο 
στο σύστημα συλλογικό όργανο διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού – ΕΔΔ)προβαίνει στην 
αξιολόγηση των προσφορών εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων 
διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της 
Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα:  
α. Τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών ήτοι την Πέμπτη 26.02.2015 και ώρα 10.00 π.μ. αποσφραγίζονται 
ηλεκτρονικά οι (υπο)φάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» 
και οι συμμετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο 
αυτών. Για την αποσφράγιση οι συμμετέχοντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό 
μήνυμα/ειδοποίηση που παράγεται αυτόματα από το σύστημα.  
β. Η αρμόδια ΕΔΔ παραλαμβάνει τους ενσφράγιστους φακέλους με τα τυχόν 
επιμέρους απαιτούμενα σε έντυπη μορφή δικαιολογητικά των προσφορών τα 
οποία έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης 
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από τους συμμετέχοντες. Η ΕΔΔ αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους και τους 
υποφακέλους με την ένδειξη «Επιμέρους Έντυπα Δικαιολογητικά Συμμετοχής – 
Τεχνικής Προσφοράς» και μονογράφει και σφραγίζει το σύνολο των 
δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί. Οι υποφάκελοι με την ένδειξη «Επί μέρους 
Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς» δεν αποσφραγίζονται κατά το στάδιο αυτό.  
γ. Μετά και την ως άνω αποσφράγιση η ΕΔΔ προβαίνει στην καταχώρηση όσων 
έχουν υποβάλει προσφορές σε πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών – 
τεχνικών προσφορών το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της.  
δ. Στη συνέχεια η ΕΔΔ προχωρεί στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν, στις προσφορές των συμμετεχόντων για την πληρότητα και την 
νομιμότητά τους – σύμφωνα με τα ισχύοντα – και στη διενέργεια ελέγχου των 
τεχνικών προσφορών για τη συμφωνία ή ασυμφωνία τους με τις τεχνικές 
προδιαγραφές/απαιτήσεις της Υπηρεσίας.  
ε. Κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας, η ΕΔΔ ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες του  
συστήματος από την Αναθέτουσα Αρχή μπορούν να απευθύνουν αιτήματα, 
ηλεκτρονικά – μέσω της παρεχόμενης από το σύστημα εφαρμογής, στους 
συμμετέχοντες χρήστες οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων ή 
συμπληρώσεων επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών. Οι συμμετέχοντες 
στο διαγωνισμό χρήστες – οικονομικοί φορείς υποχρεούνται επί ποινή 
απορρίψεως της προσφοράς να παρέξουν ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος και 
κατά περίπτωση εγγράφως (αν ζητηθεί) τις ζητούμενες διευκρινίσεις – 
συμπληρώσεις εντός των προθεσμιών που τους ορίζονται.  
Στ. Κατόπιν, η ΕΔΔ εισηγείται / γνωμοδοτεί με ξεχωριστό πρακτικό αποδοχής ή  
αιτιολογημένης απόρριψης των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών 
προσφορών των  συμμετεχόντων, το οποίο υποβάλλεται αρμοδίωςστην 
Αναθέτουσα Αρχή για τη λήψη και  έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης για το 
στάδιο του διαγωνισμού.  
Ζ. Ακολουθεί η κατά τα προβλεπόμενα έκδοση απόφασης από την Αναθέτουσα 
Αρχή για το  υπόψη στάδιο του διαγωνισμού. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά 
στο Σύστημα στο χώρο του διαγωνισμού και σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση 
(μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) με χρήση του Συστήματος αποστέλλεται με 
μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό στους συμμετέχοντες για 
ενημέρωση.  
η.  Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές (δικαιολογητικά – τεχνικά), κατά το 
ανωτέρω στάδιο και μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής 
προσφυγών ή την εξέταση  τυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή παρατηρήσεων 
για το στάδιο, ορίζεται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
οικονομικών προσφορών. Στους συμμετέχοντες που δεν έχουν αποκλειστεί κατά 
το προηγούμενο στάδιο, με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, 
πραγματοποιείται, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος με χρήση του συστήματος, 
ενημέρωση για την καθορισθείσα ημερομηνία και ώρα διενέργειας της 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.  
θ. Στην καθορισθείσα ως άνω ημερομηνία και ώρα, η ΕΔΔ προβαίνει στην 
ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά» και οι 
συμμετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο 
αυτών. Για την αποσφράγιση οι συμμετέχοντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό 
μήνυμα/ειδοποίηση που παράγεται αυτόματα από το σύστημα.  
ι. Στη συνέχεια η ΕΔΔ παραλαμβάνει από την Υπηρεσία και αποσφραγίζει τον 
κυρίως φάκελο και τους υποφακέλους με την ένδειξη «Επί μέρους Έντυπα 
Οικονομικής Προσφοράς» για όσες προσφορές δεν έχουν αποκλειστεί στο 
προηγούμενο στάδιο. Τα περιεχόμενα αυτών μovoγράφovται και σφραγίζovται από 
την Επιτροπή κατά φύλλο. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποσφράγισης, 
η Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει 
οικονομικές προσφορές σε πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της.  
ια. Ακολουθεί η αξιολόγηση από την ΕΔΔ των οικονομικών προσφορών, κατά την 
οποία οι οικονομικές προσφορές ελέγχονται έναντι των όρων της διακήρυξης και 
όσες κριθούν παραδεκτές κατατάσσονται με βάση το κριτήριο κατακύρωσης. Η 
ΕΔΔ εισηγείται/γνωμοδοτεί με ξεχωριστό πρακτικό επί της αποδοχής ή μη των 
οικονομικών προσφορών καθώς και επί της ανάδειξης αυτού στον οποίο πρόκειται 
να γίνει η κατακύρωση, το οποίο υποβάλλεται αρμοδίως στην Αναθέτουσα Αρχή 
για τη λήψη και έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης.  
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ιβ. Στη συνέχεια, η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει κατά τα προβλεπόμενα την απόφαση 
για το υπόψη στάδιο του διαγωνισμού. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο 
Σύστημα στο χώρο του διαγωνισμού και σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (μέσω 
ηλεκτρονικού μηνύματος) με χρήση του Συστήματος αποστέλλεται με μέριμνα της 
Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό στους συμμετέχοντες για ενημέρωση. 
ιγ. Μετά την ως άνω ενημέρωση των συμμετεχόντων επί της εκδοθείσας 
απόφασης για το ανωτέρω στάδιο, και μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου 
υποβολής προσφυγών ή την εξέταση από την Επιτροπή Ενστάσεων τυχόν 
υποβληθεισών προσφυγών ή ενστάσεων, ο/οι προσφέρων/ροντες, 
στον/στουςοποίο/ους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι 
(20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του/τους αποστέλλεται ηλεκτρονικά, 
οφείλει/ουν να υποβάλει/ουν ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, σε μορφή 
αρχείου. pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται αναλυτικά στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α: Γενικοί Όροι της παρούσας. Όταν 
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Τυχόν απαιτούμενες 
δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά 
από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση 
γνησίου υπογραφής. 
Τα εν λόγω δικαιολογητικά προσκομίζονται κατά περίπτωση από τον 
προσφέροντα, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή 
τους και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην Yπηρεσία που 
διενεργεί το διαγωνισμό.  
ιδ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του 
προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο (2) 
εργάσιμες ημέρες μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, 
ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν 
γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται από την 
αρμόδια ΕΔΔ, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την 
ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. Στους συμμετέχοντες που έχουν 
υποβάλει παραδεκτές οικονομικά προσφορές, με μέριμνα της Υπηρεσίας που 
διενεργεί το διαγωνισμό, πραγματοποιείται, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος με 
χρήση του συστήματος, ενημέρωση για την καθορισθείσα ημερομηνία και ώρα 
διενέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
του αναδειχθέντα μειοδότη.  
ιε. Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο 
διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε. ιστ. Αφού ολοκληρωθεί η 
κατά τα προβλεπόμενα αποσφράγιση του ανωτέρω φακέλου, η Επιτροπή του 
διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση για την πληρότητα και νομιμότητα των 
δικαιολογητικών αυτών και με ξεχωριστή εισηγητική έκθεση γνωμοδοτεί/προτείνει 
για τη λήψη οριστικής απόφασης από την Αναθέτουσα Αρχή επί των 
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.  
Ιζ. Ο πλήρης φάκελος του διαγωνισμού υποβάλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή για 
την έκδοση τελικής απόφασης.  
 
Για την ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασία αξιολόγησης καθώς και για τη λήψη 
απόφασης επί των διαφόρων σταδίων του διαγωνισμού ισχύουν τα ακόλουθα :  
α. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από την τεχνική περιγραφή και τις 
απαιτήσεις της Υπηρεσίας ως αναφέρονται στους όρους της διακήρυξης, 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες, μετά από πρoηγoύμεvη γvωμoδότηση της ΕΔΔ.  
β. Πρoσφoρά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από πρoηγoύμεvη γvωμoδότηση της ΕΔΔ.  
γ. Κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωvισμoύ είναι η 
συμφερότερη από οικονομικη άποψη προσφορά. Η αξιολόγηση των προσφορών 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 51 του ΠΔ 60/2007, σε 
συνδυασμό και με όσα προβλέπονται στο άρθρο 20 του ΠΔ 118/2007.  
δ. Έντυπα στοιχεία των oικovoμικώv πρoσφoρώv, για όσες πρoσφoρές δεν 
κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχvικής 
προσφοράς, δεν απoσφραγίζovται, αλλά επιστρέφovται, εφόσον δεν ασκηθεί 
ένδικο μέσο κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον έχει 
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παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων κατ   αυτής ή έχει 
υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο.  
ε. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το 
διαγωνισμό, ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος με χρήση του 
Συστήματος, για την έκδοση απόφασης αποδοχής ή απόρριψης της προσφοράς 
τους σε κάθε στάδιο. Η ειδοποίηση αυτή πραγματοποιείται μετά την ηλεκτρονική 
ανάρτηση, της σχετικής αποφάσεως καθώς και του πρακτικού της ΕΔΔ για το 
εκάστοτε στάδιο του διαγωνισμού, στο Σύστημα. Κατά την ημερομηνία της υπόψη 
ειδοποίησης/ανακοίνωσης είναι αποδεκτό ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει πλέον 
πλήρη γνώση επί της απόφασης για το εκάστοτε στάδιο του διαγωνισμού. Ως εκ 
τούτου, η εν λόγω ημερομηνία αποτελεί και το χρονικό σημείο από το οποίο 
υπολογίζεται η νόμιμη προθεσμία για την άσκηση τυχόν προσφυγών.  
 
Το αποτέλεσμα της κατακύρωσης του διαγωνισμού θα γνωστοποιηθεί ηλεκτρονικά 
μέσω του Συστήματος σε όλους τους συμμετέχοντες που υπέβαλαν παραδεκτές 
και τεχνικώς αποδεκτές προσφορές.  
 

 

2. Διαδικασία Κατακύρωσης  

2.1. Υποβολή δικαιολογητικών για την κατακύρωση 
 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 6 και 20 του Π.Δ. 118/07, ο 
προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι 
(20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, 
υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου .pdf και σε 
φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στις υποπαραγράφους 2.1.1, 2.1.2, 
2.1.3 και 2.1.4.. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Οι 
δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες 
υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. Τα δικαιολογητικά 
προσκομίζονται στην αρμόδια υπηρεσία και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή 
ακριβές αντίγραφο) από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 
 

 
2.1.1. Έλληνες πολίτες και αλλοδαποί  
 
 
Για τους Έλληνες πολίτες: 
 
Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι 
δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα 
αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα 
αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής 
τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, 
της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 
χρεωκοπίας. 
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει 
καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε 
ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή pdf τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές 
αποφάσεις. 
β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής (για μεν τους Έλληνες 
πολίτες της αρμόδιας αρχής της Ελλάδας για δε τους αλλοδαπούς της αρμόδιας 
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους) έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από 
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει 
ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης 
πτώχευσης. 
γ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή (για μεν τους 
Έλληνες πολίτες της αρμόδιας αρχής της Ελλάδας για δε τους αλλοδαπούς της 
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αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους) από το οποίο να προκύπτει ότι 
κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Σε περίπτωση 
εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 
περιπτώσεων β και γ εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που 
είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό 
δ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου  
 
 Για τους αλλοδαπούς: 
 
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους έκδοσης του τελευταίου τριμήνου 
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για 
κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης 1 του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του 
ΠΔ 118/2007. 
 
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει 
καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε 
ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή pdf τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές 
αποφάσεις. 
 
β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας 
εγκατάστασης τους από τα οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις 
καταστάσεις της περ.2 του εδ. α ή από ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι 
πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ α της παρ. 2 του άρθρου 6 του 
ΠΔ.118/2007.  
 
γ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο 
να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου επιμελητήριου ή σε 
ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του 
διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση 
της ανω έγγραφης ειδοποίηση. 
  
. 
 
2.1.2. Νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά 
 
2.1.2.1. Τα δικαιολογητικά των περ. α και β της 2 του Π.Δ.118/2007. Το 
απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου των ως άνω 
υποπαραγράφων αφορά τους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., 
Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και I.K.E., τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν το νομικό 
πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους 
νόμιμους εκπροσώπους του.  

2.1.2.2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 
τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του 
κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για 
αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης 
απόφασης κοινής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες 
ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).  

2.1.2.3. Βεβαίωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι δεν έχουν τεθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης του αρ.99 του Ν.3588/2007 (ΦΕΚ Α΄153).  

(3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους 
διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 
των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα 
σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο 
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ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν 
καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα, 
που αναφέρονται και στην περίπτωση που οι υποψήφιοι ανάδοχοι είναι Έλληνες 
πολίτες. 
2.1.2.4 Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά 
της εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του Π.Δ. 118/2007, 
εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία 
μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο 
διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν. 
2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 
3588/2007, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της 
ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών 
περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το 
πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου 
της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης. 
 
2.1.3.Οι Συνεταιρισμοί: 
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο 
αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο 
να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει 
καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της 
περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 
(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του 
ΠΔ.118/2007, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της 
περίπτωσης (2) του εδ. β της παρ. 2 του ΠΔ.118/2007, εφόσον πρόκειται για 
αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ της 
παρ. 2 του ΠΔ.118/2007. 
(3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
Οι συνεταιρισμοί πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών υποβάλλουν και βεβαίωση 
εποπτευούσης Αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. Εάν σε κάποια χώρα 
δεν προβλέπεται από την εσωτερική της νομοθεσία η έκδοση τέτοιας βεβαίωσης 
μπορεί να αντικατασταθεί με ένορκη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής ή συμβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής. Σε χώρα που 
δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση δύναται να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση 
Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που 
συμμετέχει στην Ένωση. Κατά τα λοιπά, για τις προσφορές ενώσεων 
προμηθευτών, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του Π.Δ. 118/07. 
 
Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα 
παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω 
αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν 
αυτά από ένορκη βεβαίωση του προμηθευτή προς υποβολή των δικαιολογητικών. 
Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να 
αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο 
προμηθευτής. 
Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού 
μπορεί να ζητήσει τη συμπλήρωση δικαιολογητικών και οι προσφέροντες 
υποχρεούνται να τα προσκομίσουν μέσα σε χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί 
από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του 
Διαγωνισμού. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά που ζητήθηκαν από την 
Επιτροπή δε συμπληρωθούν από το συμμετέχοντα, η προσφορά θα απορρίπτεται 
. 
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 1 του 
παρόντος, συνιστά λόγο αποκλεισμού, του προμηθευτή, από τον 
διαγωνισμό. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση της 
προμήθειας στον προσφέροντα υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε 
μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν 
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εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν 
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 
 
Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες 
υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 
 
 
3. Ηλεκτρονική αποσφράγιση φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» 
 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του 
προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται εντός δύο 
εργάσιμων ημερών μετά από την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη 
μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να 
λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται 
μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας 
Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση 
δημοσίων συμβάσεων. 
 
Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο 
διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των 
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε. 
 
4. Ανάδειξη συμμετέχοντος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση 
 
Όταν αυτός στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν υποβάλλει 
ηλεκτρονικά και δεν προσκομίσει σε έντυπη μορφή ένα ή περισσότερα από τα ως 
άνω έγγραφα και δικαιολογητικά όπου απαιτείται η κατακύρωση γίνεται στον 
προμηθευτή με την αμέσως επόμενη συμφερότερη προσφορά. Σε περίπτωση που 
και αυτός δεν υποβάλλει και προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά όπου απαιτείται η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την 
αμέσως επόμενη συμφερότερη προσφορά και ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας από 
τους προμηθευτές δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και προσκομίζει, σύμφωνα με τους 
όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα 
έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός 
ματαιώνεται. 
 
Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή 
υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 6 ή/και της παρ. 3 του άρθρου 8α του Π. 
Δ. 118/07 ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και 
δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα 
ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 και, 
εφόσον έχουν ζητηθεί από την διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β, και ζ της παρ. 2 
του άρθρου 8 του ιδίου Π.Δ/τος, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση 
συμμετοχής του μειοδότη. Επίσης, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση 
συμμετοχής του μειοδότη, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει 
ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία όρια των 
οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου 8α του ΠΔ 118/07. 
 
 
 
 
5. Ενστάσεις Προσφυγές 
 
Ενστάσεις και προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την 
διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007 και το άρθρο 4 
του ν. 3886/2010 «Δικαστική Προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων…», όπως τροποποιήθηκε με το αρθρ. 63 του ν. 4055/2012 (ΦΕΚ 
51/Α). 
 
Οι ενστάσεις και προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω του 
συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου .pdf 
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το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. 
 
Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά 
υποβάλλονται από τους πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς - χρήστες σε μορφή 
αρχείου .pdf προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη 
μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία της 
αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΥΑ Π1/2390/16.10.2013. 
Εναλλακτικά τα παράβολα κατατίθενται και δεσμεύονται ηλεκτρονικά μέσω της 
εφαρμογής e-παράβολο του ηλεκτρονικού συστήματος TAXISNET του Υπουργείου 
Οικονομικών. 
 
Σε κάθε περίπτωση, η ημερομηνία άσκησης της ένστασης και της προσφυγής είναι 
η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της. 
 
Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλουν εμπρόθεσμα ενστάσεις κατά: 
 

 Της διακήρυξης του διαγωνισμού.  
 

 Της συμμετοχής οποιουδήποτε υποψηφίου στο διαγωνισμό ή της 
διενέργειας του διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και 
αποσφράγισης των προσφορών.  

 
 Της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού  

 
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από τους 
προαναφερομένους, δεν γίνονται δεκτές. 
 
Μετά την υποβολή των ενστάσεων, η Αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων 
της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση 
δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας 
Αρχή. 
 
Οι συμμετέχοντες δύνανται, να υποβάλουν προσφυγή κατά των αποφάσεων που 
επιβάλλουν οποιασδήποτε μορφής κυρώσεις σε βάρος τους, μέσα σε ανατρεπτική 
προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία έκδοσης τους. Η απόφαση 
επί της προσφυγής δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως 
διοικητική προσφυγή προδικαστικές προσφυγές, κατά τη διενέργεια του 
διαγωνισμού, υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται 
από το ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων 
συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την 
Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης 
Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» (ΦΕΚ 173/Α’/30-09-2010). 
 
6. Εγγυήσεις 
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα 
κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή 
στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου 
Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α΄139) και έχουν, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε. .Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηματικού ποσού.Δεν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε 
συνάλλαγμα.  
Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν 
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από 
αντίστοιχα ισχύοντα σε χώρες μέλη της Ε.Ε. ή από ένορκη βεβαίωση του 
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Προσφέροντα, ενώ σε περιπτώσεις χωρών όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού. 
Η εγγύηση συμμετοχής ανεξάρτητα από το όργανο που θα την εκδώσει πρέπει να 
περιλαμβάνει και τα ακόλουθα: ημερομηνία έκδοσης, τον εκδότη, τον αριθμό της 
εγγύησης, το ποσό που καλύπτει, την επωνυμία του συμμετέχοντος υπέρ του 
οποίου εκδίδεται και τον τίτλο του έργου: «Καταπολέμηση κουνουπιών στην 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδα, για το έτος 2015 με πεδίο εφαρμογής Δήμους 
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».  
 
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του 
συμμετέχοντος για χρηματικό ποσό το οποίο δεν θα υπερβαίνει το 2 % επί της 
προϋπολογισθείσης δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 157 του ν. 4281/2014. 
  
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί τριάντα (30) ημέρες μετά 
την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητάει η παρούσα διακήρυξη.  
 
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του 
καρά την διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που 
αναφέρονται στα αρθρα 153 έως 156 του ν. 4281/14 δεν προσκομίσει εγκαίρως τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 168 του ν 4281/14 δικαιολογητικά κατακύρωσης, δεν 
προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.  
 
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης και στους υπόλοιπους προσφέροντες εντός τεσσάρων 
(4) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί 
απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης 
είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης. Θα πρέπει όμως πρώτα 
αυτοί να υποβάλλουν αίτηση, όπου θα ζητούν την επιστροφή της εγγύησης 
συμμετοχής και να αποστείλουν εξουσιοδοτημένο άτομο για να την παραλάβει. Η 
τοιαύτη εγγυητική επιστρέφεται αφού δοθεί από τον δικαιούχο ή τον αντιπρόσωπό 
του περί του ότι ουδεμία αξίωση έχει εκ της συμμετοχής του στον διαγωνισμό και 
παραγράφεται κάθε δικαιώματός του προσβολής του κύρους τούτου του 
διαγωνισμού.   
 
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, οι προμηθευτές είναι 
υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή για χρηματικό ποσό το οποίο δεν 
θα υπερβαίνει το 5 % επί της αξίας της σύμβασης (συνολικής συμβατικής αξίας 
των υπηρεσιών) χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 157 του ν. 4281/2014. Ο χρόνος ισχύος αυτής θα είναι κατά δύο (2) μήνες 
μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης του αντικειμένου. Η 
εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την εκτέλεση των 
συμβατικών του υποχρεώσεων 
 
Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε 
περίπτωση κατάπτωσης τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Κ.Π. . (Π. Δ. 118/2007) 
και στην παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της ΥΑ υπ’ αριθμ. Π1/2390 (ΦΕΚ 
2677/Β/ 21.10.2013). Επισημαίνεται ότι η εγγυητική επιστολή συμμετοχής και η 
εγγυητική καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα συνημμένα 
υποδείγματα. 
 
 
7. Διαδικασία Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου 
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Η παρακολούθηση και η παραλαβή του έργου του Αναδόχου είναι αρμοδιότητα της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας (Δ/νση Δημόσιας Υγείας Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας) 
και των συνεπικουρούντων αυτήν αρμοδίων οργάνων, ήτοι των Επιτροπών 
Παρακολούθησης και Πιστοποίησης ανά Περιφερειακή Ενότητα και της Γεν/κης 
Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 
 
Ο Ανάδοχος θα παραδίδει τα παραδοτέα, τόσο στην αρμόδια Επιτροπή 
Παρακολούθησης – Πιστοποίησης του Έργου όσο και στην Επιτροπή Συντονισμού 
και Παραλαβής του Έργου, με αναλυτική Έκθεση Πεπραγμένων για κάθε 
Περιφερειακή Ενότητα, που θα περιλαμβάνει αναλυτικά το σύνολο των στοιχείων 
για την πορεία εξέλιξης του έργου και αναλυτική αναφορά με βάση το σύνολο των 
σημείων της μεθοδολογίας του έργου και τις διορθώσεις ή συμπληρώσεις που θα 
του υποδειχθούν από την ίδια την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης – 
Πιστοποίησης ή την Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου. 
 
 
 
8. Πληρωμή 
Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει τμηματικά ανάλογα με την πορεία της υλοποίησης 
του έργου και μετά από τις απαιτούμενες εγκρίσεις των εκτελεσθέντων εργασιών 
και των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή  
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία, ισχύουν τα όσα 
αναφέρονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/07) και την με αριθμ. 
2024709/601/0026/8-4-1998 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & 
Οικονομικών. Η αναθέτουσα αρχή, γίνεται υπερήμερη, χωρίς να απαιτείται όχληση 
και οφείλει τόκους μόλις περάσει η προβλεπόμενη από το άρθρο 35 παρ. 7 του 
Π.Δ. 118/07 προθεσμία, κατά τα ειδικότερα σ’ αυτό οριζόμενα. Το ύψος των τόκων 
υπερημερίας που είναι υποχρεωμένος να καταβάλει ο αγοραστής υπολογίζεται ως 
ο απλός τόκος για την καθυστερημένη πληρωμή σε επιτόκιο το οποίο είναι ίσο 
προς το σύνολο του επιτοκίου αναφοράς συν οκτώ επιπλέον ποσοστιαίες μονάδες. 
Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε ευρώ, ολογράφως και αριθμητικώς για 
το σύνολο του έργου και  δεν θα πρέπει να υπερβαίνει [επί ποινή 
αποκλεισμού] τον προϋπολογισμό του έργου, ήτοι 210.000,00€  
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η δαπάνη θα βαρύνει ισομερώς και τις 
τρεις Περιφερειακές Ενότητες της Π.Δ.Ε. (70.000,00€*3) και σε καμία 
περίπτωση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει [επί ποινή αποκλεισμού] τον 
προϋπολογισμό κάθε Περιφερειακής Ενότητας. Στο κόστος 
συμπεριλαμβάνεται και η προμήθεια των κατάλληλων και εγκεκριμένων από 
τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές σκευασμάτων, τα οποία θα προμηθεύεται με δική 
του ευθύνη ο Ανάδοχος. Σημειώνεται ότι : 
Στην προσφορά περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε 
άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α., για παράδοση των υπηρεσιών στον τόπο 
και με τον τρόπο που προβλέπεται στη Διακήρυξη. Προσφορά που δε δίδει τιμή σε 
ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.  
Προσφορά η οποία δεν αναφέρει με σαφήνεια το ποσό, θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ ποσών, η Επιτροπή δικαιούται να κρατήσει την 
πιο συμφέρουσα για την Αναθέτουσα αρχή τιμή, χωρίς να απορρίψει την 
προσφορά, εφόσον συμφωνεί ο υποψήφιος ανάδοχος. 
Η πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, και συγκεκριμένα: 
Οι προμηθευτές υπόκεινται στις προβλεπόμενες από τις Εθνικές Διατάξεις νόμιμες 
κρατήσεις : 

1. Την κράτηση 3% υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. 
2. Χαρτόσημο 2% επί του ποσού του Μ.Τ.Π.Υ. 
3. Ο.Γ.Α. 20% επί του ποσού του χαρτοσήμου 
4. Παρακράτηση 0,10% επί της αξίας της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής 

σύμβασης (εκτός Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 
3 του Ν.4013/2011, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 
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5. Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ σε ποσοστό 20% επί αυτού επί της παρακράτησης 
υπέρ της αρχής των συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Κώδικα Χαρτοσήμου. 
 

Για την εξόφληση του ποσού της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
προσκομίσει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. Κατά την πληρωμή του 
παραστατικού θα παρακρατείται φόρος 8% επί του καθαρού ποσού της αξίας του 
τιμολογίου παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με την παρ. στ΄ του άρθρου 55 του 
κώδικα φορολογίας εισοδήματος.(Ν.2238/94). Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει 
τμηματικά, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του έργου και μετά τις 
απαιτούμενες εγκρίσεις των εκτελεσθέντων εργασιών. 
Απαίτηση τόκων οποιασδήποτε μορφής και για οποιονδήποτε λόγο αποκλείεται. 
Η τμηματική πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται μετά την 
κοινοποίηση στον Ανάδοχο του κάθε Πρωτοκόλλου ή Πρωτοκόλλων Τμηματικής 
Παραλαβής.  
 
9. Σύμβαση 
Μετά την ανακοίνωση της απόφασης κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση, η οποία ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες για την 
εφαρμογή της Κατακύρωσης, σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στο παράρτημα 
ΣΤ’.  
Η Σύμβαση, που περιλαμβάνει, λεπτομερώς όλους τους όρους και τις 
προϋποθέσεις για την υλοποίηση του Έργου,  καθώς και τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών,  καταρτίζεται με βάση την Κατακύρωση, 
την Προσφορά και την Προκήρυξη, κατά φθίνουσα σειρά ιεραρχίας και κατισχύει 
αυτών πλην καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 
Μετά την ολοκλήρωση του εγγράφου της Σύμβασης και μέσα σε χρονικό διάστημα 
πέντε (5) ημερών από την λήψη έγγραφης πρόσκλησης από την Αναθέτουσα 
Αρχή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης, 
προσκομίζοντας τα παρακάτω στοιχεία: 
 
1) Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι εταιρεία ή ένωση προσώπων ή 

κοινοπραξία, τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη 
Σύμβαση. 

 
2) Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης που θα ανέρχεται στο 5% 

της συνολικής αξίας του προσφερομένου έργου χωρίς Φ.Π.Α. 
 
3) Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά  
 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, όπως και όλες οι εγγυήσεις που αναφέρονται στην 
Προκήρυξη, εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που 
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν 
υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την 
νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα. 
 
10. Εμπιστευτικότητα 
Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο/οι 
Ανάδοχος/οι δεν αποκαλύπτει/ουν εμπιστευτικές πληροφορίες που του/τους 
δόθηκαν ή που ο/οι ίδιος/οι ανακάλυψε/αν κατά την υλοποίηση του Έργου, ούτε 
κοινολογεί/ούν στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει/ουν 
γνώση σε σχέση με τη/τις Σύμβαση/εις, υποχρεούται/νται δε να μεριμνά/ούν ώστε 
το προσωπικό του/τους, οι υπεργολάβοι του/τους και κάθε συνεργαζόμενος με 
αυτόν/ούς να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. 
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Σε περίπτωση αθέτησης από τον/τους Ανάδοχο/ους της ως άνω υποχρέωσής 
του/τους, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν 
ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την 
παράλειψή της στο μέλλον. 
 
Εάν ο/οι Ανάδοχος/οι ή κάποιος από τους υπεργολάβους, εκπροσώπους ή 
υπαλλήλους του/τους προσφέρει, συμφωνεί ή δίδει σε οιονδήποτε ατέλεια, δώρο, 
φιλοδώρημα ή προμήθεια ως δέλεαρ ή ανταμοιβή για ενέργεια ή παράλειψη 
ενέργειας σε σχέση με τη Σύμβαση, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καταγγείλει τη 
Σύμβαση. 
 
Κατά την εκτέλεση του έργου, η Αναθέτουσα Αρχή και τα εξουσιοδοτημένα από 
αυτήν πρόσωπα, οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα 
πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, βάσει των όρων της Σύμβασης που θα 
συναφθεί, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την 
ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή 
μεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας του Έργου ή του/των Αναδόχου/ων. 
 
11. Ανωτέρα Βία 
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των 
συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης 
οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας σύμφωνα με την ισχύουσα 
Νομοθεσία. 
 
12. Ευθύνες 
Ο/οι Ανάδοχος/οι αναλαμβάνει/ουν την υποχρέωση να εκτελέσει το έργο που τους 
ανατίθεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της 
παρούσας διακήρυξης, την ισχύουσα νομοθεσία, τις υποδείξεις της Αναθέτουσας 
Αρχής και τους κανόνες επιστήμης και τεχνικής με στόχο την βέλτιστη εφαρμογή 
του έργου, την επίτευξη του άριστου αποτελέσματος μείωσης της όχλησης, με την 
μέγιστη δυνατή ασφάλεια και σεβασμό του περιβάλλοντος. 
 
Τον/τους Ανάδοχο/ους βαρύνουν δαπάνες σχετικές με αποζημιώσεις καταστροφών 
και δαπάνες σχετικές με αποζημιώσεις για κάθε θετική και αποθετική ζημία, 
διαφυγόντα κέρδη και ατυχήματα στο προσωπικό που θα απασχοληθεί ή βλάβες 
σε τρίτα πρόσωπα ή βλάβες στην πανίδα ή βλάβες σε πράγματα. Ο/οι Ανάδοχος/οι 
αναλαμβάνει/ουν την ευθύνη, αστική ή ποινική, για όλα τα παραπάνω ακόμα κι αν 
συμβούν τυχαία, στο μέτρο που το έργο θα εκτελεστεί με ευθύνη και επιμέλειά 
του/τους. Για το σκοπό αυτό ο/οι Ανάδοχος/οι υποχρεούται/νται να λάβει/ουν όλα 
τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού που θα απασχοληθεί στο 
έργο και να εφαρμόζει/ουν όλες τις κείμενες νομικές διατάξεις 
 
 
13. Λύση – Καταγγελία της Σύμβασης – Έκπτωση Αναδόχου 
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη/τις Σύμβαση/εις σε οποιαδήποτε 
από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 
1.- Ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση 
παρά τις προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις τη Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα 
και με την παραγρ 9 του παρόντος Παραρτήματος . 
 
2.- Ο Ανάδοχος αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς να έχει δηλωθεί και χωρίς 
την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής . 
 
3.- Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί 
ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε 
βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων. 
 
4.- Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την 
άσκηση του επαγγέλματός του. 
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Μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής για λύση της Σύμβασης, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται: 
 
1.- Να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής 
υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην 
εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και 
εγκαταστάσεων. 
 
2.- Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο 
έργο, εργασία ή προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή 
του καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα και να 
μεριμνήσει όπως οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο. 
Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή 
βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους του Έργου, καθώς και κάθε οφειλή 
έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας. Η Αναθέτουσα Αρχή 
αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου, σύμφωνα με τη 
Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων 
και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. 
Τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την 
συναινετική και καλόπιστη διευθέτηση οποιασδήποτε διαφοράς, αμφισβήτησης ή 
απαίτησης στη διάρκεια της εξέλιξης του έργου. Σε αντίθετη περίπτωση, τα 
συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να προσφύγουν στα Δικαστήρια της Πάτρας για την 
επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος. 
Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 
Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή 
την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, η Αναθέτουσα 
Αρχή και ο/οι Ανάδοχος /οι καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή 
τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών 
ηθών. 
Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω 
οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στη Πάτρα. 
 
 
14. Εφαρμοστέο Δίκαιο 
Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 
Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή 
την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, η Αναθέτουσα 
Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, 
σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών 
ηθών. 
 
Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω 
οριζόμενα, αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στη Πάτρα. 
 
15. Χρόνος και Τρόπος Πρόσβασης στα Έγγραφα 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν 
πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο 
που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα 
λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το 
ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) 
και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013. 
 
 16. Δικαίωμα Ματαίωσης   
Η Αναθέτουσα Αρχή, διατηρεί το δικαίωμα: 
 
α. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού 
 
β. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με 

τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της Προκήρυξης  
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γ. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία 
της διαπραγμάτευσης, εφ’ όσον ισχύουν οι σχετικές προϋποθέσεις αλλά μόνο 
με τους μετάσχοντες – προσφέροντες. 

 
δ.  να αποφασίσει τη μη υπογραφή σύμβασης από την αναθέτουσα αρχή εφόσον 

διαπιστωθεί ότι υπάρχει κώλυμα στην ομαλή χρηματοδότηση του έργου. 
 Κατά των τοιούτων πράξεων δεν χωρεί προσφυγή. Για τις περιπτώσεις α έως δ 

οι προσφέροντες ως και ο κηρυχθείς ανάδοχος αναγνωρίζει τα υπό στοιχεία α 
έως δ ως αυτοτελές και αποκλειστικό δικαίωμα της αναθέτουσας για ματαίωση 
ή μη υπογραφή της σύμβασης και δια μόνης της συμμετοχής τους προσφοράς 
τους συμφωνούν τον όρο τούτο και παραιτούνται κάθε αξιώσεώς τους. 

 
 

17. Ποινικές ρήτρες καθυστέρησης – Κακής Εκτέλεσης του έργου   

Σε περίπτωση καθυστέρησης εκτέλεσης των διαδοχικών και χρονικώς 
καθοριζομένων και αναγκαίων απαιτούμενων εργασιών με υπαιτιότητα του 
Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα επιβολής ημερησίας ποινικής 
ρήτρας ποσού € 1.000,00 και για χρονικό διάστημα μέχρι 5 ημερών. Μετά το 
πέρας του χρονικού αυτού διαστήματος η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να 
καταγγείλει τη Σύμβαση, εξ υπαιτίας τούτου αντισυμβατικής συμπεριφοράς να 
κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο με ταυτόχρονη κατάπτωση της Εγγυητικής 
Επιστολής Καλής Εκτέλεσης και ενδεχομένως να αποφασίσει την ανάθεση του 
έργου στον επόμενο κατά σειρά αξιολόγησης. Επίσης η Αναθέτουσα Αρχή δύναται 
να ζητήσει την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας που προκύπτει 
από τη διακοπή εκτέλεσης του έργου. Ειδικά τις ενδεχόμενες πολλαπλάσιες 
δαπάνες λόγω πολλαπλασιασμού των δαπανών καταπολεμήσεως των 
κωνωποειδών. 

 

Σε περίπτωση κατά την οποία η Αναθέτουσα Αρχή ή η Επιτροπή 
Παρακολούθησης Έργου (Επιστημονικοτεχνική Επιτροπή Παρακολούθησης του 
Έργου) διαπιστώσουν κακή εκτέλεση του έργου, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να 
καταγγείλει ητιολογημένα τη Σύμβαση, να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο με 
ταυτόχρονη κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης και 
ενδεχομένως να αποφασίσει την ανάθεση του έργου στον επόμενο κατά σειρά 
αξιολόγησης. Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αποκατάσταση 
κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας που προκύπτει από τη διακοπή εκτέλεσης του 
έργου. 
Σε περίπτωση καθυστέρησης για άλλους λόγους ανωτέρας βίας, εκτός 
αποκλειστικής ευθύνης του Αναδόχου, δίδεται παράταση στις αντίστοιχες 
προθεσμίες χωρίς να υπάρχει δικαίωμα καταγγελίας της Σύμβασης ή κατάπτωσης 
της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης. 

 
 
16. Παράδοση – Παραλαβή  
Χρονοδιάγραμμα παράδοσης 
Η διάρκεια εκτέλεσης του Έργου ορίζεται από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης 
μέχρι 31-12-2015.  
Αναλυτικά, οι χρονικές απαιτήσεις για το Έργο στις οποίες περιλαμβάνονται και οι 
χρόνοι παράδοσης των επί μέρους παραδοτέων, παρουσιάζονται στο Μέρος Β της 
παρούσας προκήρυξης. 
 
Παράταση χρονοδιαγράμματος 
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την παράταση της υλοποίησης του 
προγράμματος χωρίς την τροποποίηση του Φυσικού Αντικειμένου που αναφέρεται 
στην παρούσα προκήρυξη: 
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 Λόγω των κλιματικών συνθηκών, οι οποίες δύναται να  ευνοούν την 
ανάπτυξη των προνυμφών των κουνουπιών, 

 Λόγω της πρόσθετης χρηματοδότησης του έργου από άλλους φορείς, 
 Για άλλους λόγους αποκλειστικής δικής της ευθύνης, και επιλογής 
 

εφόσον όμως υπάρχουν οι αντίστοιχες αποφάσεις των αρμοδίων επιτροπών και 
των συλλογικών οργάνων . 
 
 
 

 
 

 
Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Γ΄ 

 
 

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  
 ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή Διενέργειας 
Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμοδίων 
πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 
κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών 
της Αναθέτουσας Αρχής. 
Ειδικότερα: 
α. Τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών, ‘ήτοι την Πέμπτη 26/02/2015 και ώρα 10:00 π.μ., αποσφραγίζονται 
ηλεκτρονικά οι (υπο)φάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» 
και οι συμμετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο 
αυτών. Για την αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό 
μήνυμα/ειδοποίηση, που παράγεται αυτόματα από το σύστημα. 
β. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού παραλαμβάνει τους ενσφράγιστους 
φακέλους με τα τυχόν επιμέρους απαιτούμενα σε έντυπη μορφή δικαιολογητικά 
των προσφορών, τα οποία έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της διακήρυξης από τους συμμετέχοντες. Η επιτροπή αποσφραγίζει 
τους κυρίως φακέλους και τους υποφακέλους με την ένδειξη «Επιμέρους Έντυπα 
Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς». 
Οι υποφάκελοι με την ένδειξη Επιμέρους Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς δεν 
αποσφραγίζονται.  
γ. Μετά και την ως άνω αποσφράγιση, η επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση 
όσων έχουν υποβάλει προσφορές, σε πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών – 
τεχνικών προσφορών, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της. 
δ. Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προχωρεί στην αξιολόγηση 
των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν από τους συμμετέχοντες για την πληρότητα 
και την νομιμότητά τους – σύμφωνα με τα ισχύοντα– καθώς και των τεχνικών 
προσφορών για τη συμφωνία ή ασυμφωνία τους με τις τεχνικές προδιαγραφές 
/απαιτήσεις της Υπηρεσίας.  
 
 
1.1 Βαθμολόγηση τεχνικών Προσφορών 
 
Η ομάδα κριτηρίων που αφορά στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς έχει 
συντελεστή βαρύτητας 80%. Η κλίμακα βαθμολογίας του κάθε κριτηρίου είναι από 
0-100. Η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς του κάθε υποψηφίου 
προκύπτει από το άθροισμα των γινομένων της βαθμολογίας του κάθε κριτηρίου 
επί τον συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου. 
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1.2. Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης.  
 
Για την τεχνική βαθμολόγηση των προσφορών που θα κριθούν αποδεκτές και δεν 
θα απορριφθούν για οποιοδήποτε λόγο σε προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας 
διενέργειας, θα χρησιμοποιηθεί ο παρακάτω πίνακας με τους αντίστοιχους 
συντελεστές βαρύτητας ο οποίος διαμορφώνεται ως εξής:     
             

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

 
1 

Τεχνική έκθεση σχετικά με τον προτεινόμενο τρόπο 
εφαρμογής του προγράμματος (χρονοδιάγραμμα 
εφαρμογής δειγματοληψιών, εντοπισμός, καταγραφή 
και χαρτογράφηση εστιών, δέσμευση για δυνατότητα 
άμεσης εφαρμογής εμβόλιμων ψεκασμών κατόπιν 
σχετικών αποφάσεων των αρμοδίων επιτροπών)  
 

 
20% 
 
 

 
2 

Υπηρεσίες διαχείρισης και τεχνικής υποστήριξης 
(μέσα - εξοπλισμός) υλοποίησης του έργου σε σχέση 
με τον σχεδιασμό και τον έλεγχο των παραδοτέων και 
την διασφάλιση των όρων ποιότητας των 
προσφερόμενων υπηρεσιών 
 
 

 
20% 
 
 

 
 
3 

Δομή – σύνθεση – οργάνωση 
Αποδοτικότητα – αποτελεσματικότητα της Ομάδας 
Έργου και των Στελεχών της σε σχέση με το έργο, 
χρονική διαθεσιμότητα στελεχών για ενεργό 
συμμετοχή στο έργο προβλεπομένη αποδοτικότητα 
και αποτελεσματικότητα του συντονιστή του Έργου 
και του Αναπληρωτή του σε σχέση με το έργο, 
συντονιστικές δυνατότητες, δυνατότητα ανταπόκρισης 
σε ιδιαίτερες απαιτήσεις του έργου, διαθεσιμότητα και 
χρονική δέσμευση για ενεργό συμμετοχή στο έργο 

 
 
35% 
 
 

 
 
4 

Σχετική Επάρκεια και Εμπειρία σε ανάλογα 
προγράμματα διαχείρισης κωνωποειδών – 
Επιπρόσθετα Δικαιολογητικά και αξιολόγηση 

 
25% 
 

   

 
 

 
Οι προσφορές που δεν συμπληρώνουν τουλάχιστον το 50% ανά κριτήριο 
συνολικά κρίνονται απορριπτέες. Απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι 
προσφορές που κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας του 
Διαγωνισμού: 

α) είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή /και  
β) παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της προκήρυξης  

 
Στους προσφέροντες υποχρεωτικά ανακοινώνεται αποκλειστικά και μόνο η 
συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς. 
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Κατά του πρακτικού αυτού χωρούν ενστάσεις μόνο από συμμετέχοντα στο 
διαγωνισμό ή αποκλεισθέντα από αυτόν σε οποιοδήποτε γνωμοδοτικό στάδιο της 
διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η 
Ένσταση υποβάλλεται μέσω του συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό 
έγγραφο σε μορφή αρχείου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή, μέχρι και την 
επομένη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα ανακοίνωσης του αποτελέσματος του 
αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του 
διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του 
διαγωνισμού από την αρμόδια επιτροπή, η οποία υποβάλλει την ένσταση με 
αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στην Οικονομική Επιτροπή η οποία τελικά 
αποφασίζει. (παρ. β άρθρο 11 της Διακήρυξης). 
 
Περίπτωση αποδεκτής ένστασης συμμετεχόντων, η Επιτροπή Διενέργειας 
Διαγωνισμού εισηγείται / γνωμοδοτεί με ξεχωριστό πρακτικό αποδοχής ή 
αιτιολογημένης απόρριψης των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών 
προσφορών των συμμετεχόντων, το οποίο υποβάλλεται αρμοδίως στην 
Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη και έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης για 
το στάδιο του διαγωνισμού. 
 
Τεχνικής αξιολόγησης τυγχάνουν μόνον οι αρχικά τυπικά αποδεκτές προσφορές, 
καθώς και οι προσφορές που αρχικά κρίθηκαν «ως τυπικά μη αποδεκτές», αλλά 
μετά από υποβολή ένστασης δικαιώθηκαν 
Ακολουθεί η κατά τα προβλεπόμενα έκδοση απόφασης από την Οικονομική 
Επιτροπή για  διαγωνισμού και σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (μέσω 
ηλεκτρονικού μηνύματος) με χρήση του Συστήματος, αποστέλλεται με μέριμνα της 
Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, στους συμμετέχοντες για ενημέρωση. 
 
Περίπτωση άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά εκτελεστών πράξεων 
(απόφαση Οικονομικής επιτροπής) μέσα σε δέκα ημέρες από τη πλήρη γνώση της 
πράξης και της αιτιολογίας αυτής ( άρθρο 11 της Διακήρυξης). 
 
Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές (δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική 
προσφορά), κατά το ανωτέρω στάδιο και μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου 
υποβολής ενστάσεων - προσφυγών ή την εξέταση τυχόν υποβληθεισών 
προσφυγών ή παρατηρήσεων για το στάδιο, ορίζεται από την Επιτροπή 
Διενέργειας Διαγωνισμού η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
οικονομικών προσφορών. Στους συμμετέχοντες που δεν έχουν αποκλειστεί κατά 
το προηγούμενο στάδιο, αποστέλλεται ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα (με χρήση 
του συστήματος) για την καθορισθείσα ημερομηνία διενέργειας της ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. 
Στην καθορισθείσα ως άνω ημερομηνία , η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού 
προβαίνει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων Οικονομική 
Προσφορά και οι συμμετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενημέρωση στο 
περιεχόμενο αυτών. Για την αποσφράγιση οι συμμετέχοντες ενημερώνονται με 
ηλεκτρονικό μήνυμα/ειδοποίηση που παράγεται αυτόματα από το σύστημα. 
 Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού αποσφραγίζει τον κυρίως 
φάκελο και τους υποφακέλους με την ένδειξη Επιμέρους Έντυπα Οικονομικής 
Προσφοράς για όσες προσφορές δεν έχουν αποκλειστεί στο προηγούμενο στάδιο. 
Ακολουθεί η αξιολόγηση από την επιτροπή των οικονομικών προσφορών, κατά 
την οποία οι οικονομικές προσφορές ελέγχονται έναντι των όρων της διακήρυξης 
και όσες κριθούν παραδεκτές κατατάσσονται με βάση το κριτήριο κατακύρωσης. Η 
επιτροπή εισηγείται/γνωμοδοτεί με πρακτικό επί της αποδοχής ή μη των 
οικονομικών προσφορών καθώς και επί της ανάδειξης αυτού στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, το οποίο υποβάλλεται αρμοδίως στην 
Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη και έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης. 
 
Στη συνέχεια, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας εκδίδει 
κατά τα προβλεπόμενα την απόφαση για το υπόψη στάδιο του διαγωνισμού. Η 
απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστημα στο χώρο του διαγωνισμού και 
σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) με χρήση του 
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Συστήματος, αποστέλλεται με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το 
διαγωνισμό στους συμμετέχοντες, για ενημέρωση. 
 
2. Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς 
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 
αποδεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο επιστρέφονται από την Αναθέτουσα Αρχή 
στους Προσφέροντες, χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί καθώς επίσης επιστρέφονται 
και οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής. 
Η ημερομηνία, ο τόπος και η ώρα που θα αποσφραγισθούν οι οικονομικές 
προσφορές θα γνωστοποιηθούν, με σχετική απόφαση της Επιτροπής Διενέργειας 
Διαγωνισμού, που θα σταλεί με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία στους Προσφέροντες 
των οποίων οι προσφορές και βαθμολογήθηκαν τεχνικά και κρίθηκαν αποδεκτές. 
 
Οικονομική προσφορά με έκπτωση μεγαλύτερη του 20% επί της προεκτιμώμενης 
αμοιβής για την εκτέλεση του έργου, δεν γίνεται δεκτή, χωρίς επαρκή αιτιολόγηση 
(τεχνική και οικονομική).  
 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες 
εγγράφως διευκρινήσεις για την τεκμηρίωση του ύψους της προσφερόμενης τιμής 
και να κρίνει αν αυτές είναι επαρκείς για την αιτιολόγηση της προσφοράς. Μη 
παροχή των ζητούμενων στοιχείων συνεπάγεται αποκλεισμό από την διαδικασία. 
 
Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού θα ελέγξει το περιεχόμενο των οικονομικών 
προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει τον βαθμό στον οποίο ανταποκρίνονται 
στις απαιτήσεις της Προκήρυξης. 
 
Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές 
που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της 
διακήρυξης. 
 
Το κριτήριο που αφορά στην αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς έχει 
συντελεστή βαρύτητας 20%.  
 

Για τον υπολογισμό της βαθμολογίας αυτού του κριτηρίου χρησιμοποιείται ο 
ακόλουθος τύπος: 

 Oj = (K min / Kj) x 100  
 

Όπου: 
Oj: η βαθμολογία για το συγκεκριμένο κριτήριο της οικονομικής προσφοράς j 
K min: η χαμηλότερη αποδεκτή προσφερθείσα τιμή 
Kj: η οικονομική προσφορά του κάθε προσφέροντα 

 
 

 
Κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας, η επιτροπή ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες 
του συστήματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μπορούν να απευθύνουν 
αιτήματα, ηλεκτρονικά – μέσω της παρεχόμενης από το σύστημα εφαρμογής, 
στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς, για παροχή διευκρινίσεων ή 
συμπληρώσεων επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών. Οι συμμετέχοντες 
στο διαγωνισμό χρήστες – οικονομικοί φορείς, υποχρεούνται επί ποινή 
απορρίψεως της προσφοράς, να παρέχουν ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος και 
κατά περίπτωση εγγράφως (αν ζητηθεί) τις ζητούμενες διευκρινίσεις – 
συμπληρώσεις εντός των προθεσμιών που τους ορίζονται. 
Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προτείνει τον αποκλεισμό 
περιπτώσεων παραβίασης των όρων ή έλλειψης δικαιολογητικών, χαρακτηρίζει 
ποιες προσφορές κρίνονται «τυπικά αποδεκτές ή μη» και συντάσσει πρακτικό, το 
οποίο και αποστέλλεται με ηλεκτρονικό μήνυμα (με χρήση του συστήματος) στους 
συμμετέχοντες. 
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3. Τελική Αξιολόγηση 
 
Το έργο θα ανατεθεί με βάση τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, 
η οποία θα προκύψει από τη στάθμιση της βαθμολόγησης των κριτηρίων 
αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών και των αντίστοιχων οικονομικών 
προσφορών. 
 
Κατά το στάδιο της τελικής αξιολόγησης, υπολογίζεται η συνολική βαθμολογία των 
προσφορών και πραγματοποιείται η κατάταξή τους κατά φθίνουσα τάξη με βάση 
τον παρακάτω τύπο 
Πj = 0,80 x Τj + 0,20 x Οj 
 

Όπου για την προσφορά j: 
 

Πj είναι η συνολική βαθμολογία 
 

Τj είναι η βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς και Οj είναι η βαθμολογία της 
οικονομικής  προσφοράς 

Ο προσφέρων που συγκέντρωσε την υψηλότερη συνολική βαθμολογία κηρύσσεται 
ανάδοχος του έργου. 
Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού υποβάλλει τον Συγκριτικό Πίνακα, μαζί με τα 
Πρακτικά και όλα τα στοιχεία του φακέλου του διαγωνισμού, για την Κατακυρωτική 
απόφαση. 
Στον ανάδοχο αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση της Κατακύρωσης. Σε περίπτωση 
ισοβαθμίας, προκρίνεται η προσφορά με το μεγαλύτερο Βαθμό Τεχνικής 
Προσφοράς. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 
Η Τεχνική Περιγραφή περιλαμβάνει το αντικείμενο του έργου της 
«Καταπολέμησης κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  για το έτος 
2015,  με πεδίο εφαρμογής  Δήμους της  Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»  
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 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
 
Το έργο με τίτλο: «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 
για το έτος 2015, με πεδίο εφαρμογής  Δήμους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» 
περιλαμβάνει την παρακολούθηση της εξέλιξης του πληθυσμού των  
προνυμφών των κωνωποειδών και τη διαχείρισή τους. 

  
 2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  
  
Περιοχή εφαρμογής του έργου είναι, το  αγροτικό και περιαστικό σύστημα των 
Δήμων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με έμφαση τα παράλια, παραλίμνια & 
παραποτάμια  υγροτοπικά συστήματα . 
 
Ωφελούμενοι θα είναι το σύνολο του πληθυσμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  
και ιδιαίτερα οι κάτοικοι των περιοχών που αντιμετωπίζουν έντονο πρόβλημα 
όχλησης από κωνωποειδή. Πέραν της μείωσης της όχλησης των κατοίκων και την 
ταυτόχρονη βελτίωση της ποιότητας ζωής – διαβίωσης των κατοίκων της περιοχής 
(μόνιμων και τουριστών), αναμένονται θετικές συνέπειες και στην ανάπτυξη της 
Περιφέρειας αλλά και στη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας, διότι ασθένειες όπως 
ελονοσία, δάγγειος πυρετός κ.ά.  μεταδιδόμενες από τα κωνωποειδή, είναι πιθανόν 
να εμφανιστούν και να εξαπλωθούν με ολέθριες συνέπειες για τον άνθρωπο. 
Τα στάδια που περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον είναι τα εξής : 

 Επιχειρησιακός Σχεδιασμός. 
 Παρακολούθηση Προνυμφών. 
 Οριοθέτηση Επιφανειών για ψεκασμό 
 Διενέργεια ψεκασμών  
 Έλεγχος Αποτελεσματικότητας ψεκασμών 
 Παρακολούθηση πληθυσμών ακμαίων 

 
Σε όλα τα στάδια θα υπάρχει η δυνατότητα αναθεώρησης και προσαρμογής , 
εφόσον αυτό απαιτείται με βάση τα επιδημιολογικά ή εντομολογικά δεδομένα 
ή άλλα στοιχεία που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του 
έργου και ύστερα από αξιολόγηση της κατάστασης από την Επιστημονική 
Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου  
 
 
 
Επιχειρησιακός Σχεδιασμός. 
Περιλαμβάνει :Στόχο του προγράμματος, αποτύπωση της υφιστάμενης 
κατάστασης, πρόγραμμα 
δράσεων, συνεργαζόμενοι φορείς, στάδια υλοποίησης του προγράμματος, 
ανθρώπινο δυναμικό, 
υλικοτεχνικός εξοπλισμός, αποτελέσματα, μεθόδους αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων. 
 
Παρακολούθηση Προνυμφών.    
Με την ανάθεση του έργου θα ολοκληρωθεί ο εντοπισμός, αξιολόγηση των εστιών 
αναπαραγωγής κουνουπιών στην περιοχή εφαρμογής του έργου. Οι εστίες θα 
αποτυπωθούν σε χαρτογραφικά   υπόβαθρα, θα τοποθετηθούν οι δειγματοληπτικοί 
σταθμοί  και θα κατασκευαστούν οι επιχειρησιακοί χάρτες. Θα κατασκευαστούν 
οικολογικοί χάρτες για χρήση στην καταπολέμηση κουνουπιών στα φυσικά 
συστήματα της παραλιακής ζώνης της περιοχής εφαρμογής του έργου. 
 
Παρακολούθηση – καταγραφή εμφάνισης και αφθονίας προνυμφών κουνουπιών 
 

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

 
        Οριοθέτηση επιφανειών για ψεκασμό  

Ο εντοπισμός εκτεταμένων εστιών παραγωγής στο αγροτικό σύστημα καθώς 
και σε εκτεταμένες εκτάσεις του φυσικού συστήματος καταδεικνύει την 
αναγκαιότητα του ψεκασμού. 
 

        Διενέργεια ψεκασμών  
        Το πρόγραμμα των ψεκασμών περιλαμβάνει  επίγειους και από αέρος 
ψεκασμούς. 
 

 Εκτέλεση ψεκασμών από εδάφους 
 

Ο εντοπισμός εστιών παραγωγής στο περιαστικό σύστημα καθώς και οι 
μικρής έκτασης εστίες του φυσικού συστήματος θα καλύπτονται από 
συνεργεία επίγειου ψεκασμού με τον κατάλληλο εξοπλισμό με πλήρη ευθύνη 
του αναδόχου. 
Το πρόγραμμα των ψεκασμών και η συνολικά ψεκαζόμενη έκταση (με πλήρη 
αναφορά στις επιμέρους ψεκαζόμενες επιφάνειες) θα κοινοποιείται εκ των 
προτέρων στην  Αναθέτουσα   Αρχή η οποία μπορεί να ασκήσει κάθε μορφής 
έλεγχο στον ανάδοχο.  
 
 
Έλεγχος Αποτελεσματικότητας ψεκασμών 

  Ο έλεγχος αποτελεσματικότητας ψεκασμών των εστιών γίνεται από τον 
ανάδοχο εντός 24 ωρών από την εκτέλεσή τους. Στην περίπτωση που οι 
αρμόδια επιτροπή  παρακολούθησης του έργου της διαχείρισης των 
κωνωποειδών και η Αναθέτουσα Αρχή διαπιστώσουν την ανάγκη εφαρμογής 
επιπλέον ψεκασμών σε ορισμένες περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας   
ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι θα προβεί άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες 
ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα όχλησης από κωνωποειδή. 
 

        Παρακολούθηση πληθυσμών ακμαίων 
 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρακολουθεί τη διακύμανση του 
πληθυσμού των ακμαίων   κωνωποειδών στην περιοχή εφαρμογής του 
έργου καθ’ όλη τη διάρκειά του. Η παρακολούθηση αυτή γίνεται με δίκτυο 
δειγματοληπτικών σταθμών με τη μέθοδο Human bait ή με χρήση παγίδων 
σύλληψης ακμαίων εντόμων. Τα δεδομένα συλλογής καταγράφονται και 
αποτελούν παράγοντες για την λήψη αποφάσεων και διορθωτικών 
ενεργειών. 

 
 
 
 
 
 
3. ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ 

 
Περιοχή εφαρμογής του έργου είναι επιλεγμένες περιοχές  των Δήμων της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  με έμφαση στα παράλια , παραλίμνια & 
παραποτάμια  υγροτοπικά συστήματα και στο αγροτικό  περιαστικό σύστημα των 
Δήμων. 
 
4. ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 
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Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προμηθευθεί  και να διαθέσει το 
σύνολο των απαιτούμενων σκευασμάτων για την επιτυχή εκτέλεση του έργου. Τα 
σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν για το έργο της διαχείρισης των 
κωνωποειδών θα είναι   τα εγκεκριμένα σκευάσματα ψεκασμών από την αρμόδια 
υπηρεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων . 
Η συνολική διαχείριση των σκευασμάτων και των συσκευασιών τους δηλαδή η 
προμήθεια, μεταφορά και αποθήκευση τους πριν και μετά τη χρήση τους θα γίνεται 
αποκλειστικά και μόνο από τον ανάδοχο σύμφωνα με  τις προδιαγραφές ορθής 
αποθήκευσης και φύλαξης γεωργικών φαρμάκων, ενώ η Αναθέτουσα Αρχή θα 
διενεργεί κατά τη κρίση της και σε τακτά χρονικά διαστήματα τους απαραίτητους 
ελέγχους καταλληλότητας αυτών των σκευασμάτων. 
Η χρήση τους θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως του σκευάσματος, όπως 
αυτή ορίζεται από την κατασκευάστρια εταιρεία σε συνάρτηση με την σχετική 
έγκριση από τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές. 
Ο Ανάδοχος ευθύνεται για οποιοδήποτε ατύχημα γίνει κατά  ή εξ΄ αιτίας των 
ψεκαστικών εφαρμογών που διενεργεί καθώς και για την ασφάλεια εργαζομένων, 
κατοίκων, επισκεπτών και την προστασία του περιβάλλοντος.  Σημειώνεται ότι οι 
χειριστές των ψεκαστικών μέσων, για δική τους ασφάλεια, πρέπει να κάνουν 
εφαρμογή του ψεκαστικού υγρού με πλήρη εξοπλισμό προφύλαξης (κράνος, 
φόρμα, γάντια). 
Ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει τον ψεκασμό σε έκταση όπου 
εφαρμόστηκε πλημμελώς. 
Ιδιαίτερη μέριμνα θα δοθεί στην προστασία των κατοίκων. Ο Ανάδοχος θα πρέπει 
να ενημερώνει με κατάλληλο τρόπο και έγκαιρα μέσω των Δημοτικών Αρχών τους 
κατοίκους της περιοχής αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο. 
 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

 Θα υποβάλλονται στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου 
(Επιστημονική Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου) Μηνιαίες Εκθέσεις 
Προόδου εργασιών που θα περιλαμβάνουν την έκταση των παρεμβάσεων 
και τα γένη των κουνουπιών ανά κατηγορία εστία αναπαραγωγής  
προνυμφών και τον τρόπο (μέσο και σκεύασμα) που χρησιμοποιήθηκε για 
την καταπολέμηση της συγκεκριμένης  εστίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
παραβρίσκεται στις συνεδριάσεις των ανωτέρω Επιτροπών. 

 
 Μετά την ολοκλήρωση του έργου θα ακολουθήσει σύνταξη και υποβολή 

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

 
 Η πληρωμή του «ΑΝΑΔΟΧΟΥ» θα γίνεται σύμφωνα με την πορεία 

υλοποίησης του έργου και την αντίστοιχη καταβολή των πιστώσεων από 
τους φορείς που χρηματοδοτούν το έργο προς την Αναθέτουσα Αρχή, 
διαφορετικά ουδεμία απαίτηση για κανένα λόγο γεννάται εις βάρος της. 
Απαίτηση τόκων οποιασδήποτε μορφής και για οποιονδήποτε λόγο 
αποκλείεται. 

 
 

5. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ   

 
Στην παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων περιλαμβάνονται οι υποχρεώσεις για την 
εκτέλεση του έργου «Καταπολέμηση κουνουπιών  για το έτος 2015 με πεδίο 
εφαρμογής, Δήμους  της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» τις οποίες θα αναλάβει 
ο ανάδοχος που θα προκύψει από τη διενέργεια του διαγωνισμού. 
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Η συγγραφή περιλαμβάνει: 
 
Α. ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Γ. ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
Δ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
Ε. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ  
ΣΤ. ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 
Ζ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Η. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
Οι ανωτέρω ενότητες αποτελούν ενιαίο σύνολο προϋποθέσεων προκειμένου να 
εκτελεστεί το έργο στις περιοχές των Δήμων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  με 
επιτυχία. Η μη εκπλήρωση έστω και μίας εξ’ αυτών αποτελεί λόγο απόρριψης 
υποψηφίου. 
 
Α. ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να ξεκινήσει άμεσα το έργο με την 
ανάθεση αυτού, κατόπιν υπογραφής σχετικής σύμβασης. 
Σε διάστημα δέκα ημερών από την υπογραφή αυτής, θα πρέπει να διαθέτει 
χαρτογραφικά υπόβαθρα της περιοχής εφαρμογής του έργου, να έχει εντοπίσει τις 
βασικές εστίες αναπαραγωγής κωνωποειδών, να χωροθετήσει τις παγίδες 
σύλληψης ακμαίων κουνουπιών  (όπως αυτές θα του υποδειχθούν), να διαθέσει 
στο πεδίο τον απαραίτητο εξοπλισμό και το απαιτούμενο προσωπικό κατάλληλα 
εκπαιδευμένο. 
 
 
Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Για την εκτέλεση όλου του  έργου το συνεργείο εφαρμογής θα πρέπει να διαθέτει 
κατ’ ελάχιστο το εξής  προσωπικό: 
 

 Ένας επιστήμονας ΠΕ  (Γεωπόνος, Χημικός, Βιολόγος ) ή  ΤΕ  Επόπτης 
Υγείας)με αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα καταπολέμησης 
κουνουπιών μεγάλης κλίμακας, χαρτογράφησης εστιών, ταυτοποίησης 
προνυμφών και ακμαίων,  ως συντονιστής όλου του έργου 

 
 Τρεις επιστήμονες  ΠΕ ( Γεωπόνος, Χημικός, Βιολόγος) ή TE Επόπτης 

Υγείας με αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα καταπολέμησης 
κουνουπιών μεγάλης κλίμακας,  ως υπεύθυνοι κάθε Περιφερειακής 
Ενότητας.κα για την εφαρμογή και τον έλεγχο των ψεκασμών. 

 
 

 Οκτώ τεχνικοί ως δειγματολήπτες, ψεκαστές κ.λπ.) με γνώσεις 
ταυτοποίησης προνυμφών σε επίπεδο γένους, εκτίμησης πληθυσμιακής 
πυκνότητας και ορθής χρήσης εντομοκτόνων σκευασμάτων. 

 
Το Επιστημονικό Προσωπικό, θα έχει υπό την εποπτεία του την χαρτογράφηση και  
επικαιροποίηση  των εστιών, τις δειγματοληψίες, την τοποθέτηση των παγίδων 
σύλληψης ακμαίων και τη  μεταφορά αυτών προς  ταυτοποίηση από κατάλληλο 
επιστημονικό προσωπικό. Θα πρέπει να  παρακολουθεί την πορεία των 
εφαρμογών, την αποτελεσματικότητά τους,  ελέγχοντας το τεχνικό προσωπικό, το 
οποίο θα πρέπει να βρίσκεται παρόν στην περιοχή καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης 
του έργου. Επιπροσθέτως, ο επικεφαλής του επιστημονικού προσωπικού θα 
πρέπει να ενημερώνει τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής παρακολούθησης, 
για την πορεία υλοποίησης του προγράμματος ,καθώς και για τα προβλήματα που 
προκύπτουν είτε προφορικά είτε εγγράφως, αν αυτό απαιτείται.  
 
 
Γ. ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
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Ο ανάδοχος του έργου οφείλει να διαθέσει όλο τον απαραίτητο υλικοτεχνικό 
εξοπλισμό (ιδιοκτησίας του ή μισθωμένα) που απαιτείται για την επιτυχή εκτέλεση 
του έργου και συγκεκριμένα: 

 Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου όπου θα περιλαμβάνεται λεπτομερής 
κατάσταση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού που πρόκειται να χρησιμοποιήσει ο 
υποψήφιος, κατά την υλοποίηση του έργου. Ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός που 
θα δηλωθεί θα πρέπει να βρίσκεται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης στην 
περιοχή του έργου.  

 
1)  Πέντε (5) φορτηγά οχήματα με δεξαμενή νερού και ψεκαστικό μηχάνημα 

υψηλής πίεσης για την εκτέλεση των δειγματοληψιών - ψεκασμών. 
2) Τρία (3) Ι.Χ. επιβατικά οχήματα  για  δειγματοληψίες και τον έλεγχο των 

ψεκασμών. 
 
Επιπρόσθετα προσόντα θα θεωρηθούν 

1. Ειδικά  οχήματα, 4Χ4,   η/και αμφίβιας δράσης (6Χ6 ή άλλου ανάλογου 
τύπου) για την προσέγγιση ελωδών, βαλτωδών περιοχών καθώς και 
άλλων περιοχών που χαρακτηρίζονται δύσβατες, ώστε να μπορεί να 
εφαρμοστεί το πρόγραμμα της διαχείρισης των κωνωποειδών στις 
περιοχές αυτές. 

2. Η δυνατότητα διενέργειας επίγειων ψεκασμών ακμαιοκτονίας  
υπέρμικρου όγκου (ULV) σε επιλεγμένους οικισμούς της περιοχής. 

3. Σε περίπτωση εμφάνισης μολυσματικής ασθένειας και μετά από έκδοση 
σχετικών οδηγιών και εγκρίσεων από τις αρμόδιες Αρχές μπορεί να 
υπάρξει αναγκαιότητα πραγματοποίησης ψεκασμών ακμαιοκτονίας, 
εκνεφώσεις υπέρμικρου όγκου (ULV) ή υπολειμματικούς, σε 
επιλεγμένους οικισμούς της περιοχής. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει την 
δυνατότητα να υποστηρίξει επιστημονικά και τεχνικά αντίστοιχες 
εφαρμογές και να τις εκτελέσει εντός 24 ωρών σε περίπτωση που του 
ζητηθεί. Οι παρεμβάσεις αυτές θα γίνουν μόνο μετά την έκδοση σχετικών 
αδειών από τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές και με τα επιτρεπόμενα από 
αυτές σκευάσματα, διαφυλάσσοντας στο μέγιστο βαθμό την 
περιβαλλοντική συμβατότητα των εφαρμογών και την ασφάλεια 
ανθρώπων και οργανισμών μη στόχων. 

4. Η ύπαρξη αξιόπλοου ψεκαστικού ελικοπτέρου ή αεροπλάνου για την 
υλοποίηση ψεκασμών από αέρος και το συντονισμό αυτών (εφόσον 
υπάρξει η σχετική ανάγκη και έγκριση). 

 
Ειδικότερα για την απόδειξη των παραπάνω απαιτούνται πιστοποιητικά, 

βεβαιώσεις, άδειες που αποδεικνύουν το έτος κατασκευής των μέσων αυτών, το 
επίπεδο συντήρησης, την δυνατότητα απόδοσης για την εργασία που 
προορίζονται, συγκριτικά στοιχεία για τους άλλους τύπους ψεκαστικών, ως και 
κάθε άλλο κατά την κρίση του προσφέροντος αποδεικτικό στοιχείο. 
Σε ότι αφορά τα οχήματα θα πρέπει να υπάρχει άδεια νόμιμης  κυκλοφορίας.  
 
 
Δ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
 
Η επιστημονική ομάδα του αναδόχου πρέπει να διαθέτει τη γνώση και εμπειρία 
προκειμένου: 
 

 Να καταγράψει, οριοθετήσει και χαρτογραφήσει το σύνολο των εστιών 
αναπαραγωγής στο πεδίο εφαρμογής του έργου. 

 Να εκπονήσει την απαιτούμενη οικολογική χαρτογράφηση του φυσικού 
συστήματος. 

 Να εκπονήσει το σχέδιο εφαρμογής του έργου και να το προσαρμόζει στις 
εκάστοτε ανάγκες του, ανάλογα με την εξέλιξη του έργου, τις κλιματολογικές 
συνθήκες και τους όποιους εξωτερικούς παράγοντες συμμετέχουν στην 
ανάπτυξη πληθυσμών κουνουπιών. 
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 Να παρακολουθεί και να ελέγχει τον αεροψεκασμό 
 Να εκπαιδεύσει και να ελέγχει το τεχνικό προσωπικό στις μεθόδους 

δειγματοληψίας και ψεκασμού. 
 Να πραγματοποιεί τις αναγκαίες εργασίες εργαστηρίου για την ταυτοποίηση 

προνυμφών και ακμαίων κουνουπιών σε επίπεδο είδους. 
 Να ελέγχει την αποτελεσματικότητα του έργου και να προβαίνει στις 

επιβαλλόμενες διορθωτικές ενέργειες. 
 Η συνολική ευθύνη για την υλοποίηση του έργου βαρύνει τον Ανάδοχο, ο 

οποίος εκπροσωπείται από τον ορισμένο Υπεύθυνο έργου. 
 
Ε. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Το έργο «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για 
το έτος 2015, με πεδίο εφαρμογής  Δήμους  της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας» περιλαμβάνει την παρακολούθηση της εξέλιξης του πληθυσμού των 
προνυμφών των κωνωποειδών και την διαχείριση  τους,σε.  επιλεγμένες 
περιοχές  των Δήμων της Περιφέρειας Δυτικής(το  αγροτικό και περιαστικό 
σύστημα των Δήμων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με έμφαση τα 
παράλια, παραλίμνια & παραποτάμια  υγροτοπικά συστήματα. 
 
Ωφελούμενοι θα είναι το σύνολο του πληθυσμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 
και ιδιαίτερα οι κάτοικοι των περιοχών που αντιμετωπίζουν έντονο πρόβλημα 
όχλησης από κωνωποειδή. Πέραν της μείωσης της όχλησης των κατοίκων και την 
ταυτόχρονη βελτίωση της ποιότητας ζωής – διαβίωσης των κατοίκων της περιοχής 
(μόνιμων και τουριστών), αναμένονται θετικές συνέπειες και στην ανάπτυξη της 
Π.Δ.Ε. αλλά και στη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας, διότι ασθένειες 
μεταδιδόμενες με τα κουνούπια, όπως ελονοσία, δάγκειος  πυρετός, κ.ά.  είναι 
πιθανόν να εμφανιστούν και να εξαπλωθούν με ολέθριες συνέπειες για τον 
άνθρωπο. 
 
 
Σε όλα τα στάδια θα υπάρχει η δυνατότητα αναθεώρησης και προσαρμογής, 
εφόσον αυτό απαιτείται με βάση τα επιδημιολογικά ή εντομολογικά δεδομένα 
ή άλλα στοιχεία που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του 
έργου και ύστερα από αξιολόγηση της κατάστασης από την Επιστημονική 
Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου. 
 
 
Το έργο περιλαμβάνει:     

1) Εντοπισμός και χαρτογράφηση εστιών αναπαραγωγής   κουνουπιών 
Με την ανάθεση του έργου θα ολοκληρωθεί ο εντοπισμός, αξιολόγηση των 
εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών στην περιοχή εφαρμογής του έργου. Οι 
εστίες θα αποτυπωθούν σε χαρτογραφικά υπόβαθρα, θα τοποθετηθούν οι 
δειγματοληπτικοί σταθμοί και θα κατασκευαστούν οι επιχειρησιακοί χάρτες. Θα 
σχεδιαστούν χάρτες για χρήση στην καταπολέμηση κουνουπιών στα φυσικά 
συστήματα της παραλιακής & παραλίμνιας ζώνης της περιοχής εφαρμογής του 
έργου. 

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

 
3) Οριοθέτηση – υπόδειξη επιφανειών για ψεκασμό 
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Ο εντοπισμός εστιών παραγωγής στο αγροτικό σύστημα καθώς και σε 
εκτεταμένες εκτάσεις του φυσικού συστήματος καταδεικνύει την αναγκαιότητα 
των επεμβάσεων. Το πρόγραμμα διαχείρισης των κωνωποειδών κοινοποιείται 
εκ των προτέρων στην Αναθέτουσα Αρχή η οποία μπορεί να ασκήσει κάθε 
μορφής έλεγχο στον ανάδοχο.  

 
4) Εκτέλεση ψεκασμών από εδάφους ή από αέρος (εάν απαιτείται) 
Ο ψεκασμός εστιών παραγωγής στο περιαστικό σύστημα καθώς και οι μικρής 
έκτασης εστίες του φυσικού συστήματος θα καλύπτονται από συνεργεία 
επίγειου ψεκασμού με τον κατάλληλο εξοπλισμό με πλήρη ευθύνη του 
αναδόχου. Οι ψεκασμοί θα πραγματοποιούνται στο σύνολο των εστιών στις 
οποίες εντοπίστηκαν προνύμφες κουνουπιών, σύμφωνα με τα ημερήσια δελτία 
ελέγχου. Οι ψεκασμοί θα πραγματοποιούνται με τροχήλατα ψεκαστικά 
συστήματα ή με ψεκαστήρες πλάτης, χειροκίνητους ή μηχανοκίνητους, ανάλογα 
με τη φύση και το μέγεθος της προς ψεκασμό εστίας. 

 
5) Εκτέλεση ψεκασμών  
Ο τρόπος εκτέλεσης των αεροψεκασμών θα είναι σύμφωνος προς τις σχετικές 
διατάξεις των αρμόδιων φορέων, την κείμενη νομοθεσία, τις σχετικές εγκρίσεις 
που θα ληφθούν και τις προβλεπόμενες προδιαγραφές. Οι αεροψεκασμοί θα 
γίνονται από το μικρότερο δυνατό επιτρεπτό  ύψος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται 
να επισημάνει & χαρτογραφήσει τις επιφάνειες που θα πραγματοποιηθεί ο 
αεροψεκασμός και στη συνέχεια να τις κοινοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή και 
την Επιστημονική Επιτροπή Παρακολούθησης.  

 
6) Έλεγχος ψεκασμών 
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους για τη 
διαπίστωση και διασφάλιση της βιοδραστικότητας (αποτελεσματικότητας) του 
ψεκαστικού διαλύματος στην καταπολέμηση των προνυμφών των κουνουπιών, 
δειγματοληπτικούς ελέγχους για τη διασφάλιση της επιθυμητής συγκέντρωσης 
στο ψεκαστικό μείγμα, καθώς και όποιους άλλους ελέγχους προκειμένου να 
πιστοποιεί την ορθή και νομότυπη εφαρμογή του έργου. 
Ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας των ψεκασμών, επίγειων και από αέρος, 
γίνεται εντός 24 ωρών από την εκτέλεσή τους. Σε περίπτωση ανεπιτυχούς 
ψεκαστικής εφαρμογής, ο ψεκασμός επαναλαμβάνεται άμεσα.  

 
7) Διαχείριση στο αστικό περιβάλλον 
Προβλέπεται να πραγματοποιηθούν εφαρμογές καταπολέμησης κουνουπιών 
σε δημοτικά διαμερίσματα της περιοχής εφαρμογής του προγράμματος, για την 
αντιμετώπιση των σημαντικών εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών που 
φιλοξενούνται στο αστικό περιβάλλον. 

 
8) Παρακολούθηση όχλησης τέλειων εντόμων 
Ο ανάδοχος  είναι υποχρεωμένος να παρακολουθεί τη διακύμανση του 
πληθυσμού των ακμαίων κουνουπιών στην περιοχή εφαρμογής του έργου καθ’ 
όλη την διάρκεια του έργου. Η παρακολούθηση αυτή γίνεται με δίκτυο 
δειγματοληπτικών σταθμών με τη μέθοδο Human bait ή με χρήση παγίδων 
σύλληψης ακμαίων εντόμων. Τα δεδομένα συλλογής καταγράφονται και 
αποτελούν παράγοντες για την λήψη αποφάσεων και διορθωτικών ενεργειών.  

 
9) Λοιπές Ενέργειες 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί σε όλες τις ενδεικνυόμενες 
επιπλέον ενέργειες που θα διασφαλίσουν το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα 
όπως υποβολή προτάσεων για τον περιορισμό εστιών αναπαραγωγής 
κουνουπιών και την ορθολογική διαχείριση των υδάτων στην περιοχή 
εφαρμογής του έργο, διενέργεια περιορισμένης κλίμακας ακμαιοκτονιών στο 
βαθμό που απαιτηθούν, διαφυλάττοντας στο μέγιστο βαθμό την περιβαλλοντική 
συμβατότητα των εφαρμογών και την ασφάλεια ανθρώπων και οργανισμών μη 
στόχων. 
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Η επανάληψη των ψεκασμών θα είναι σε άμεση συνάρτηση των ευρημάτων 
προνυμφών κωνωποειδών και θα διενεργούνται κατόπιν δειγματοληψιών. 
Ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει τον ψεκασμό σε έκταση όπου 
εφαρμόστηκε πλημμελώς. 
 
ΣΤ. ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 
 
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προμηθευθεί και να  χρησιμοποιήσει  
το σύνολο των απαιτούμενων σκευασμάτων για την επιτυχή εκτέλεση του έργου. 
Τα σκευάσματα θα είναι τα εγκεκριμένα από τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές.  Η χρήση 
τους θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως του σκευάσματος, όπως αυτή 
ορίζεται από την κατασκευάστρια εταιρεία σε συνάρτηση με την σχετική έγκριση 
από το αρμόδιο Υπουργείο. 
 
Ο ανάδοχος ευθύνεται για οποιοδήποτε ατύχημα γίνει κατά ή εξ’ αιτίας των 
ψεκαστικών εφαρμογών που διενεργεί καθώς και για την ασφάλεια εργαζομένων, 
κατοίκων, επισκεπτών και την προστασία του περιβάλλοντος. Σημειώνεται ότι οι 
χειριστές των ψεκαστικών μέσων, για δική τους ασφάλεια, πρέπει να κάνουν 
εφαρμογή του ψεκαστικού υγρού με πλήρη εξοπλισμό προφύλαξης (κράνος, 
φόρμα, γάντια κλπ). 
 
Ζ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συντάσσει σε μηνιαία βάση έκθεση προόδου εργασιών 
που θα περιλαμβάνουν μετρήσεις πληθυσμού ανά θέση δειγματοληψίας και τον 
τρόπο (μέσο και σκεύασμα) που χρησιμοποιήθηκε για την διαχείριση της εστίας 
παραγωγής προνυμφών.  Η ανωτέρω έκθεση θα υποβάλλεται τόσο στην 
Αναθέτουσα Αρχή όσο και στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου 
(Επιστημονική Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου). Επιπροσθέτως με το 
πέρας της περιόδου καταπολέμησης ο ανάδοχος θα συντάξει συνολική τελική 
έκθεση εργασιών για τα αποτελέσματα του προγράμματος. 
Πέραν όλων των άλλων, ο Ανάδοχος θα πρέπει να ολοκληρώσει ερωτηματολόγιο, 
με αντικείμενο την διερεύνηση της ικανοποίησής τους και της αποτελεσματικότητας 
του έργου. Το ερωτηματολόγιο θα πρέπει να διενεργηθεί σε συνεργασία με την 
Αναθέτουσα Αρχή και με μέθοδο που θα εγγυάται την αντικειμενικότητα των 
συμπερασμάτων. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα επεξεργαστούν και θα τεθούν 
υπόψη της. 
 
Η. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ   
 
1) Οι εργασίες του έργου θα εκτελούνται σε εβδομαδιαία πενθήμερη βάση. 

 
2) Εάν υπάρξει ανάγκη, οι ψεκαστικές  εφαρμογές επίγειες και από αέρος θα  
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πρέπει να εκτελούνται και κατά τις ημέρες Σαββάτου, Κυριακής ή αργιών, 
προκειμένου να διασφαλισθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα. 
 
3) Ο ανάδοχος υπόκειται στο συνεχή έλεγχο της Επιτροπής Παρακολούθησης του 

Έργου (Επιστημονικής Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου) αλλά και της 
Αναθέτουσας Αρχής με τρόπους που θα επιλέξουν, για την τήρηση των 
συμβατικών τους υποχρεώσεων και των προβλεπόμενων από τις αρμόδιες 
αρχές. Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει άμεσα τις όποιες 
πληροφορίες του ζητηθούν και αφορούν τις κινήσεις του προσωπικού του, τα 
καθημερινά δεδομένα δειγματοληψιών και ψεκασμών, τη χρήση των 
σκευασμάτων. 

 
Ο ανάδοχος μπορεί να προτείνει τις όποιες μεταβολές στον τρόπο υλοποίησης του 
έργου που έχει αναλάβει και που περιγράφεται στην παρούσα συγγραφή 
υποχρεώσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η άρτια, επιτυχής και περιβαλλοντικά 
συμβατή εφαρμογή του. Οι όποιες προτεινόμενες μεταβολές κατατίθενται γραπτά 
και κρίνονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου (Επιστημονική 
Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου) η οποία αποφασίζει για την αποδοχή ή 
την απόρριψή τους. 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

 
 
 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ 
 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 
 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Ονομασία Τράπεζας: ……………………. 
 
Κατάστημα: …………………………….. 
 
(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ 
FAX)  
Ημερομηνία έκδοσης…………. ΕΥΡΩ ………  
Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
  
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ.  ______________  ΕΥΡΩ _______ 
 
-Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 
διζήσεως μέχρι του ποσού των ……………. ΕΥΡΩ ………………………. (και  
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ολογράφως) υπέρ της Εταιρείας ………..(ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των 
εταιρειών α)……. και β)………. ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα 
και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της 
Ένωσης εταιρειών), 
 
δ/νση ……………. …..για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της 
…………… για  
την εκτέλεση του Έργου 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………….σύμφωνα με την υπ 
αριθμ…………..διακήρυξη σας. 
 
-Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω 
διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο 
ισχύος της. 
-Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη 
δήλωσή σας, ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και 
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από 
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
-Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 
-Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό 
έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα 
υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 
-Η παρούσα ισχύει μέχρι την …………………………………………………………… 
-Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν 
δοθεί στο Δημόσιο και Ν.Π. . ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν 
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο 
Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 

 
 
 
 
 
 
 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
Ονομασία Τράπεζας: ……………………. 
Κατάστημα: ……………………………..  
(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ 
FAX) 
Ημερομηνία έκδοσης…………. ΕΥΡΩ ………  
 
Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ – 

ΓΕΝ/ΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. _______________ ΕΥΡΩ  
_______  
Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρεία ή η Ένωση Εταιρειών 
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______________________ , οδός  
________ ___________________ , αριθμός … , πρόκειται να συνάψει μαζί σας, 
σαν αγοραστές σύμβαση, που θα καλύπτει την παροχή υπηρεσιών  
………………………………… και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή η 
Εταιρεία ή Ένωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού 
……………. ευρώ.  
Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα _________________ παρέχει την απαιτούμενη 
εγγύηση υπέρ της Εταιρείας (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιρειών 1)  
………………………. 2) ……………………….. ατομικά για κάθε μία από αυτές και 
ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως 
μελών της Ένωσης εταιρειών) και εγγυάται προς εσάς με την παρούσα, 
ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενη του δικαιώματος της διαιρέσεως και 
διζήσεως, να καταβάλει σε σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες, ανεξάρτητα από τυχόν 
αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρείας και χωρίς έρευνα του 
βάσιμου ή μη της απαίτησή σας, με απλή δήλωσή σας ότι η εταιρεία παρέβη ή 
παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, κάθε ποσό που θα 
ορίζεται στη δήλωση σας και που δεν θα ξεπερνά το οριζόμενο στην εγγύηση αυτή.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.  
Η παρούσα ισχύει μέχρι την ……………………………………………………………  
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί 
στο Δημόσιο και τα Ν.Π. . ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν 
υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών 
για την Τράπεζά μας. 
 
 

(Εξουσιοδοτημένη 
υπογραφή) 

 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ 
 
 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα…………….2015 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ. πρωτ:……….. 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 
 
Κόστους:……………………… (αριθμητικώς και ολογράφως) 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 
 

«Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για το 

έτος 2015 με πεδίο εφαρμογής, Δήμους  της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»  
 
 

Στη Πάτρα σήμερα …………………… 2015 και ημέρα ……………., οι 
παρακάτω συμβαλλόμενοι: 
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1.- Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας που εδρεύει στην οδό …….,  ΤΘ 2610 
Πάτρα με ΑΦΜ……. και ΔΥΟ… Πάτρας, και εκπροσωπείται νόμιμα, από τον κ.  
…………………………………………………, αποκαλούμενη στο παρόν 
«ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» και  
2.- Η Εταιρεία ………………………… με έδρα ………………….., ΑΦΜ ……………. 
ΔΟΥ 
……………………………..,     που     εκπροσωπείται     νόμιμα     από     τον     κ.  
……………………………………………αποκαλούμενη στο παρόν «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», 
σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας και με το από ………..Πρακτικό του ΔΣ 
(εφόσον πρόκειται για Α.Ε.) , 

 
Αφού έλαβαν υπόψη α) την ……………………… απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την οποία κατακυρώθηκε στον 
ανάδοχο «…………………….…………………» (πλήρη στοιχεία) το αποτέλεσμα 
του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικου διαγωνισμού, για την καταπολέμηση 
κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  για το έτος 2015, με πεδίο 
εφαρμογής, Δήμους  της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  
β)Τον αριθμό ανάρτησης…………………………. στο σύστημα ηλεκτρονικών 
συμβάσεων δ) τους όρους της σχετικής προκήρυξης, η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης, καθώς και τη σχετική Τεχνική 
Προσφορά του Αναδόχου, τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσας σύμβασης ως Παράρτημα  
 
συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα: 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Η διάρκεια εκτέλεσης του Έργου ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της 
Σύμβασης έως 31.12.2015. 

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα αναλάβει την υλοποίηση του συνόλου των απαιτούμενων 

εργασιών με στόχο την καταπολέμηση κουνουπιών  για το έτος 2015 με πεδίο 

εφαρμογής, Δήμους  της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.  

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 
Περιοχή εφαρμογής του έργου είναι, το  αγροτικό και περιαστικό σύστημα των 
Δήμων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με έμφαση τα παράλια, παραλίμνια & 
παραποτάμια  υγροτοπικά συστήματα . 
 
Ωφελούμενοι θα είναι το σύνολο του πληθυσμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  
και ιδιαίτερα οι κάτοικοι των περιοχών που αντιμετωπίζουν έντονο πρόβλημα 
όχλησης από κωνωποειδή. Πέραν της μείωσης της όχλησης των κατοίκων και την 
ταυτόχρονη βελτίωση της ποιότητας ζωής – διαβίωσης των κατοίκων της περιοχής 
(μόνιμων και τουριστών), αναμένονται θετικές συνέπειες και στην ανάπτυξη της 
Περιφέρειας αλλά και στη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας, διότι ασθένειες όπως 
ελονοσία, δάγγειος πυρετός κ.ά.  μεταδιδόμενες από τα κωνωποειδή, είναι πιθανόν 
να εμφανιστούν και να εξαπλωθούν με ολέθριες συνέπειες για τον άνθρωπο. 
Τα στάδια που περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον είναι τα εξής : 

 Επιχειρησιακός Σχεδιασμός. 

 Παρακολούθηση Προνυμφών. 

 Οριοθέτηση Επιφανειών για ψεκασμό 
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 Διενέργεια ψεκασμών  

 Έλεγχος Αποτελεσματικότητας ψεκασμών 

 Παρακολούθηση πληθυσμών ακμαίων 
 

Σε όλα τα στάδια θα υπάρχει η δυνατότητα αναθεώρησης και προσαρμογής , 
εφόσον αυτό απαιτείται με βάση τα επιδημιολογικά ή εντομολογικά δεδομένα 
ή άλλα στοιχεία που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του 
έργου και ύστερα από αξιολόγηση της κατάστασης από την Επιστημονική 
Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου  
 
Επιχειρησιακός Σχεδιασμός. 
Περιλαμβάνει :Στόχο του προγράμματος, αποτύπωση της υφιστάμενης 
κατάστασης, πρόγραμμα 
δράσεων, συνεργαζόμενοι φορείς, στάδια υλοποίησης του προγράμματος, 
ανθρώπινο δυναμικό, 
υλικοτεχνικός εξοπλισμός, αποτελέσματα, μεθόδους αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων. 
 
 
 
Παρακολούθηση Προνυμφών.    
Με την ανάθεση του έργου θα ολοκληρωθεί ο εντοπισμός, αξιολόγηση των εστιών 
αναπαραγωγής κουνουπιών στην περιοχή εφαρμογής του έργου. Οι εστίες θα 
αποτυπωθούν σε χαρτογραφικά   υπόβαθρα, θα τοποθετηθούν οι δειγματοληπτικοί 
σταθμοί  και θα κατασκευαστούν οι επιχειρησιακοί χάρτες. Θα κατασκευαστούν 
οικολογικοί χάρτες για χρήση στην καταπολέμηση κουνουπιών στα φυσικά 
συστήματα της παραλιακής ζώνης της περιοχής εφαρμογής του έργου. 
Παρακολούθηση – καταγραφή εμφάνισης και αφθονίας προνυμφών 
κουνουπιών 
Με βάση τη χαρτογράφηση και τον εντοπισμό υδάτινων συλλογών, ο ανάδοχος θα 
εκτελεί δειγματοληψίες σε όλες τις περιοχές εκτέλεσης του έργου με εβδομαδιαίες 
περιφορές. Δειγματοληψίες θα εκτελούνται τόσο στο φυσικό, όσο και στο 
περιαστικό και αγροτικό σύστημα της περιοχής εφαρμογής του προγράμματος. 
Αποτέλεσμα των καθημερινών δειγματοληψιών θα είναι η οριοθέτηση των εστιών 
αναπαραγωγής των κουνουπιών και η καταγραφή της παρουσιαζόμενης αφθονίας 
των προνυμφών. Με βάση τα παραπάνω, τα οποία θα καταγράφονται σε ημερήσια 
δελτία ελέγχου, θα καθορίζονται οι απαιτούμενοι επίγειοι και από αέρος ψεκασμοί. 
Οριοθέτηση επιφανειών για ψεκασμό  
Ο εντοπισμός εκτεταμένων εστιών παραγωγής στο αγροτικό σύστημα καθώς και 
σε εκτεταμένες εκτάσεις του φυσικού συστήματος καταδεικνύει την αναγκαιότητα 
του ψεκασμού. 
Διενέργεια ψεκασμών  
Το πρόγραμμα των ψεκασμών περιλαμβάνει  επίγειους και από αέρος ψεκασμούς. 
Εκτέλεση ψεκασμών από εδάφους 
Ο εντοπισμός εστιών παραγωγής στο περιαστικό σύστημα καθώς και οι μικρής 
έκτασης εστίες του φυσικού συστήματος θα καλύπτονται από συνεργεία επίγειου 
ψεκασμού με τον κατάλληλο εξοπλισμό με πλήρη ευθύνη του αναδόχου. 
Το πρόγραμμα των ψεκασμών και η συνολικά ψεκαζόμενη έκταση (με πλήρη 
αναφορά στις επιμέρους ψεκαζόμενες επιφάνειες) θα κοινοποιείται εκ των 
προτέρων στην  Αναθέτουσα   Αρχή η οποία μπορεί να ασκήσει κάθε μορφής 
έλεγχο στον ανάδοχο.  
Έλεγχος Αποτελεσματικότητας ψεκασμών 
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Ο έλεγχος αποτελεσματικότητας ψεκασμών των εστιών γίνεται από τον ανάδοχο 
εντός 24 ωρών από την εκτέλεσή τους. Στην περίπτωση που οι αρμόδια επιτροπή  
παρακολούθησης του έργου της διαχείρισης των κωνωποειδών και η Αναθέτουσα 
Αρχή διαπιστώσουν την ανάγκη εφαρμογής επιπλέον ψεκασμών σε ορισμένες 
περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας   ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι θα προβεί 
άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα όχλησης από 
κωνωποειδή. 
Παρακολούθηση πληθυσμών ακμαίων 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρακολουθεί τη διακύμανση του πληθυσμού 
των ακμαίων   κωνωποειδών στην περιοχή εφαρμογής του έργου καθ’ όλη τη 
διάρκειά του. Η παρακολούθηση αυτή γίνεται με δίκτυο δειγματοληπτικών σταθμών 
με τη μέθοδο Human bait ή με χρήση παγίδων σύλληψης ακμαίων εντόμων. Τα 
δεδομένα συλλογής καταγράφονται και αποτελούν παράγοντες για την λήψη 
αποφάσεων και διορθωτικών ενεργειών. 
 
3. ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ 
Περιοχή εφαρμογής του έργου είναι επιλεγμένες περιοχές  των Δήμων της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  με έμφαση στα παράλια , παραλίμνια & 
παραποτάμια  υγροτοπικά συστήματα και στο αγροτικό  περιαστικό σύστημα των 
Δήμων. 
 
 
 
4. ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προμηθευθεί  και να διαθέσει το 
σύνολο των απαιτούμενων σκευασμάτων για την επιτυχή εκτέλεση του έργου. Τα 
σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν για το έργο της διαχείρισης των 
κωνωποειδών θα είναι τα εγκεκριμένα σκευάσματα ψεκασμών από την αρμόδια 
υπηρεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων . 
Η συνολική διαχείριση των σκευασμάτων και των συσκευασιών τους δηλαδή η 
προμήθεια, μεταφορά και αποθήκευση τους πριν και μετά τη χρήση τους θα γίνεται 
αποκλειστικά και μόνο από τον ανάδοχο σύμφωνα με  τις προδιαγραφές ορθής 
αποθήκευσης και φύλαξης γεωργικών φαρμάκων, ενώ η Αναθέτουσα Αρχή θα 
διενεργεί κατά τη κρίση της και σε τακτά χρονικά διαστήματα τους απαραίτητους 
ελέγχους καταλληλότητας αυτών των σκευασμάτων. 
Η χρήση τους θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως του σκευάσματος, όπως 
αυτή ορίζεται από την κατασκευάστρια εταιρεία σε συνάρτηση με την σχετική 
έγκριση από τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές. 
Ο Ανάδοχος ευθύνεται για οποιοδήποτε ατύχημα γίνει κατά  ή εξ΄ αιτίας των 
ψεκαστικών εφαρμογών που διενεργεί καθώς και για την ασφάλεια εργαζομένων, 
κατοίκων, επισκεπτών και την προστασία του περιβάλλοντος.  Σημειώνεται ότι οι 
χειριστές των ψεκαστικών μέσων, για δική τους ασφάλεια, πρέπει να κάνουν 
εφαρμογή του ψεκαστικού υγρού με πλήρη εξοπλισμό προφύλαξης (κράνος, 
φόρμα, γάντια). 
Ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει τον ψεκασμό σε έκταση όπου 
εφαρμόστηκε πλημμελώς. 
Ιδιαίτερη μέριμνα θα δοθεί στην προστασία των κατοίκων. Ο Ανάδοχος θα πρέπει 
να ενημερώνει με κατάλληλο τρόπο και έγκαιρα μέσω των Δημοτικών Αρχών τους 
κατοίκους της περιοχής αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο. 
 

ΑΡΘΡΟ 4. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

 Θα υποβάλλονται στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου 
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(Επιστημονική Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου) Μηνιαίες Εκθέσεις 
Προόδου εργασιών που θα περιλαμβάνουν την έκταση των παρεμβάσεων 
και τα γένη των κουνουπιών ανά κατηγορία εστία αναπαραγωγής  
προνυμφών και τον τρόπο (μέσο και σκεύασμα) που χρησιμοποιήθηκε για 
την καταπολέμηση της συγκεκριμένης  εστίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
παραβρίσκεται στις συνεδριάσεις των ανωτέρω Επιτροπών. 

 

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

 

 Η πληρωμή του «ΑΝΑΔΟΧΟΥ» θα γίνεται σύμφωνα με την πορεία 
υλοποίησης του έργου και την αντίστοιχη καταβολή των πιστώσεων από 
τους φορείς που χρηματοδοτούν το έργο προς την Αναθέτουσα Αρχή, 
διαφορετικά ουδεμία απαίτηση για κανένα λόγο γεννάται εις βάρος της. 
Απαίτηση τόκων οποιασδήποτε μορφής και για οποιονδήποτε λόγο 
αποκλείεται. 

 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 
Α. ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να ξεκινήσει άμεσα το έργο με την 
ανάθεση αυτού, κατόπιν υπογραφής σχετικής σύμβασης. 
Σε διάστημα δέκα ημερών από την υπογραφή αυτής, θα πρέπει να διαθέτει 
χαρτογραφικά υπόβαθρα της περιοχής εφαρμογής του έργου, να έχει εντοπίσει τις 
βασικές εστίες αναπαραγωγής κωνωποειδών, να χωροθετήσει τις παγίδες 
σύλληψης ακμαίων κουνουπιών  (όπως αυτές θα του υποδειχθούν), να διαθέσει 
στο πεδίο τον απαραίτητο εξοπλισμό και το απαιτούμενο προσωπικό κατάλληλα 
εκπαιδευμένο. 
 
Β.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Για την εκτέλεση όλου του  έργου το συνεργείο εφαρμογής θα πρέπει να διαθέτει 
κατ’ ελάχιστο το εξής  προσωπικό: 
 

 Ένας επιστήμονας ΠΕ  (Γεωπόνος, Χημικός, Βιολόγος ) ή ΤΕ Επόπτης 
Υγείας)με αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα καταπολέμησης 
κουνουπιών μεγάλης κλίμακας, χαρτογράφησης εστιών, ταυτοποίησης 
προνυμφών και ακμαίων,  ως συντονιστής όλου του έργου 

 

 Τρεις επιστήμονες  ΠΕ ( Γεωπόνος, Χημικός, Βιολόγος) ή TE Επόπτης 
Υγείας με αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα καταπολέμησης 
κουνουπιών μεγάλης κλίμακας,  ως υπεύθυνοι κάθε Περιφερειακής 
Ενότητας.και για την εφαρμογή και τον έλεγχο των ψεκασμών. 

 

 Οκτώ τεχνικοί ως δειγματολήπτες, ψεκαστές κ.λπ.) με γνώσεις 
ταυτοποίησης προνυμφών σε επίπεδο γένους, εκτίμησης πληθυσμιακής 
πυκνότητας και ορθής χρήσης εντομοκτόνων σκευασμάτων. 
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Το Επιστημονικό Προσωπικό, θα έχει υπό την εποπτεία του την χαρτογράφηση και  
επικαιροποίηση  των εστιών, τις δειγματοληψίες, την τοποθέτηση των παγίδων 
σύλληψης ακμαίων και τη  μεταφορά αυτών προς  ταυτοποίηση από κατάλληλο 
επιστημονικό προσωπικό. Θα πρέπει να  παρακολουθεί την πορεία των 
εφαρμογών, την αποτελεσματικότητά τους,  ελέγχοντας το τεχνικό προσωπικό, το 
οποίο θα πρέπει να βρίσκεται παρόν στην περιοχή καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης 
του έργου. Επιπροσθέτως, ο επικεφαλής του επιστημονικού προσωπικού θα 
πρέπει να ενημερώνει τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής παρακολούθησης, 
για την πορεία υλοποίησης του προγράμματος ,καθώς και για τα προβλήματα που 
προκύπτουν είτε προφορικά είτε εγγράφως, αν αυτό απαιτείται.  
 
 
Γ. ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
Ο ανάδοχος του έργου οφείλει να διαθέσει όλο τον απαραίτητο υλικοτεχνικό 
εξοπλισμό (ιδιοκτησίας του ή μισθωμένα) που απαιτείται για την επιτυχή εκτέλεση 
του έργου και συγκεκριμένα: 

Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου όπου θα περιλαμβάνεται λεπτομερής κατάσταση 
του υλικοτεχνικού εξοπλισμού που πρόκειται να χρησιμοποιήσει ο υποψήφιος, κατά 
την υλοποίηση του έργου. Ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός που θα δηλωθεί θα πρέπει 
να βρίσκεται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης στην περιοχή του έργου.  

 
1.   Πέντε (5) φορτηγά οχήματα με δεξαμενή νερού και ψεκαστικό μηχάνημα 
υψηλής πίεσης για την εκτέλεση των δειγματοληψιών - ψεκασμών. 
2. Τρία (3) Ι.Χ. επιβατικά οχήματα  για  δειγματοληψίες και τον έλεγχο των 

ψεκασμών. 
 
Επιπρόσθετα προσόντα θα θεωρηθούν 

 Ειδικά  οχήματα, 4Χ4,   η/και αμφίβιας δράσης (6Χ6 ή άλλου ανάλογου 
τύπου) για την προσέγγιση ελωδών, βαλτωδών περιοχών καθώς και 
άλλων περιοχών που χαρακτηρίζονται δύσβατες, ώστε να μπορεί να 
εφαρμοστεί το πρόγραμμα της διαχείρισης των κωνωποειδών στις 
περιοχές αυτές. 

 Η δυνατότητα διενέργειας επίγειων ψεκασμών ακμαιοκτονίας  
υπέρμικρου όγκου (ULV) σε επιλεγμένους οικισμούς της περιοχής. 

 Σε περίπτωση εμφάνισης μολυσματικής ασθένειας και μετά από έκδοση 
σχετικών οδηγιών και εγκρίσεων από τις αρμόδιες Αρχές μπορεί να 
υπάρξει αναγκαιότητα πραγματοποίησης ψεκασμών ακμαιοκτονίας, 
εκνεφώσεις υπέρμικρου όγκου (ULV) ή υπολειμματικούς, σε 
επιλεγμένους οικισμούς της περιοχής. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει 
την δυνατότητα να υποστηρίξει επιστημονικά και τεχνικά αντίστοιχες 
εφαρμογές και να τις εκτελέσει εντός 24 ωρών σε περίπτωση που του 
ζητηθεί. 

Οι παρεμβάσεις αυτές θα γίνουν μόνο μετά την έκδοση σχετικών αδειών από τις 
αρμόδιες Εθνικές Αρχές και με τα επιτρεπόμενα από αυτές σκευάσματα, 
διαφυλάσσοντας στο μέγιστο βαθμό την περιβαλλοντική συμβατότητα των 
εφαρμογών και την ασφάλεια ανθρώπων και οργανισμών μη στόχων. 

Η ύπαρξη αξιόπλοου ψεκαστικού ελικοπτέρου ή αεροπλάνου για την υλοποίηση 
ψεκασμών από αέρος και το συντονισμό αυτών (εφόσον υπάρξει η σχετική ανάγκη 
και έγκριση). 
 
Ειδικότερα για την απόδειξη των παραπάνω απαιτούνται πιστοποιητικά, 
βεβαιώσεις, άδειες που αποδεικνύουν το έτος κατασκευής των μέσων αυτών, το 
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επίπεδο συντήρησης, την δυνατότητα απόδοσης για την εργασία που 
προορίζονται, συγκριτικά στοιχεία για τους άλλους τύπους ψεκαστικών, ως και 
κάθε άλλο κατά την κρίση του προσφέροντος αποδεικτικό στοιχείο. 
Σε ότι αφορά τα οχήματα θα πρέπει να υπάρχει άδεια νόμιμης  κυκλοφορίας.  
 
Δ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
Η επιστημονική ομάδα του αναδόχου πρέπει να διαθέτει τη γνώση και εμπειρία 
προκειμένου: 
 

 Να καταγράψει, οριοθετήσει και χαρτογραφήσει το σύνολο των εστιών 
αναπαραγωγής στο πεδίο εφαρμογής του έργου. 

 Να εκπονήσει την απαιτούμενη οικολογική χαρτογράφηση του φυσικού 
συστήματος. 

 Να εκπονήσει το σχέδιο εφαρμογής του έργου και να το προσαρμόζει στις 
εκάστοτε ανάγκες του, ανάλογα με την εξέλιξη του έργου, τις κλιματολογικές 
συνθήκες και τους όποιους εξωτερικούς παράγοντες συμμετέχουν στην 
ανάπτυξη πληθυσμών κουνουπιών. 

 Να παρακολουθεί και να ελέγχει τον αεροψεκασμό 

 Να εκπαιδεύσει και να ελέγχει το τεχνικό προσωπικό στις μεθόδους 
δειγματοληψίας και ψεκασμού. 

 Να πραγματοποιεί τις αναγκαίες εργασίες εργαστηρίου για την ταυτοποίηση 
προνυμφών και ακμαίων κουνουπιών σε επίπεδο είδους. 

 Να ελέγχει την αποτελεσματικότητα του έργου και να προβαίνει στις  

 επιβαλλόμενες διορθωτικές ενέργειες. 

 Η συνολική ευθύνη για την υλοποίηση του έργου βαρύνει τον Ανάδοχο, ο 
οποίος εκπροσωπείται από τον ορισμένο Υπεύθυνο έργου. 

 
Ε. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Το έργο «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για 
το έτος 2015 με πεδίο εφαρμογής  Δήμους  της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας» περιλαμβάνει την παρακολούθηση της εξέλιξης του πληθυσμού των 
προνυμφών των κωνωποειδών και την διαχείριση  τους, σε επιλεγμένες περιοχές  
των Δήμων της Περιφέρειας Δυτικής(το  αγροτικό και περιαστικό σύστημα των 
Δήμων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με έμφαση τα παράλια, 
παραλίμνια & παραποτάμια  υγροτοπικά συστήματα. 
 
Ωφελούμενοι θα είναι το σύνολο του πληθυσμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 
και ιδιαίτερα οι κάτοικοι των περιοχών που αντιμετωπίζουν έντονο πρόβλημα 
όχλησης από κωνωποειδή. Πέραν της μείωσης της όχλησης των κατοίκων και την 
ταυτόχρονη βελτίωση της ποιότητας ζωής – διαβίωσης των κατοίκων της περιοχής 
(μόνιμων και τουριστών), αναμένονται θετικές συνέπειες και στην ανάπτυξη της 
Π.Δ.Ε. αλλά και στη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας, διότι ασθένειες 
μεταδιδόμενες με τα κουνούπια, όπως ελονοσία, δάγκειος  πυρετός, κ.ά.  είναι 
πιθανόν να εμφανιστούν και να εξαπλωθούν με ολέθριες συνέπειες για τον 
άνθρωπο. 
Σε όλα τα στάδια θα υπάρχει η δυνατότητα αναθεώρησης και προσαρμογής, 
εφόσον αυτό απαιτείται με βάση τα επιδημιολογικά ή εντομολογικά δεδομένα 
ή άλλα στοιχεία που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του 
έργου και ύστερα από αξιολόγηση της κατάστασης από την Επιστημονική 
Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου. 
 
Το έργο περιλαμβάνει:     

1. Εντοπισμός και χαρτογράφηση εστιών αναπαραγωγής   κουνουπιών 
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Με την ανάθεση του έργου θα ολοκληρωθεί ο εντοπισμός, αξιολόγηση των 
εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών στην περιοχή εφαρμογής του έργου. Οι 
εστίες θα αποτυπωθούν σε χαρτογραφικά υπόβαθρα, θα τοποθετηθούν οι 
δειγματοληπτικοί σταθμοί και θα κατασκευαστούν οι επιχειρησιακοί χάρτες. Θα 
σχεδιαστούν χάρτες για χρήση στην καταπολέμηση κουνουπιών στα φυσικά 
συστήματα της παραλιακής & παραλίμνιας ζώνης της περιοχής εφαρμογής του 
έργου. 

 
2. Παρακολούθηση – καταγραφή εμφάνισης και αφθονίας  προνυμφών  

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

 
3. Οριοθέτηση – υπόδειξη επιφανειών για ψεκασμό 
Ο εντοπισμός εστιών παραγωγής στο αγροτικό σύστημα καθώς και σε 
εκτεταμένες εκτάσεις του φυσικού συστήματος καταδεικνύει την αναγκαιότητα 
των επεμβάσεων. Το πρόγραμμα διαχείρισης των κωνωποειδών κοινοποιείται 
εκ των προτέρων στην Αναθέτουσα Αρχή η οποία μπορεί να ασκήσει κάθε 
μορφής έλεγχο στον ανάδοχο.  

 
4. Εκτέλεση ψεκασμών  από εδάφους ή από αέρος (εάν απαιτείται) 
Ο ψεκασμός εστιών παραγωγής στο περιαστικό σύστημα καθώς και οι μικρής 
έκτασης εστίες του φυσικού συστήματος θα καλύπτονται από συνεργεία 
επίγειου ψεκασμού με τον κατάλληλο εξοπλισμό με πλήρη ευθύνη του 
αναδόχου. Οι ψεκασμοί θα πραγματοποιούνται στο σύνολο των εστιών στις 
οποίες εντοπίστηκαν προνύμφες κουνουπιών, σύμφωνα με τα ημερήσια δελτία 
ελέγχου. Οι ψεκασμοί θα πραγματοποιούνται με τροχήλατα ψεκαστικά 
συστήματα ή με ψεκαστήρες πλάτης, χειροκίνητους ή μηχανοκίνητους, ανάλογα 
με τη φύση και το μέγεθος της προς ψεκασμό εστίας. 

 
5. Εκτέλεση ψεκασμών  
Ο τρόπος εκτέλεσης των αεροψεκασμών θα είναι σύμφωνος προς τις σχετικές 
διατάξεις των αρμόδιων φορέων, την κείμενη νομοθεσία, τις σχετικές εγκρίσεις 
που θα ληφθούν και τις προβλεπόμενες προδιαγραφές. Οι αεροψεκασμοί θα 
γίνονται από το μικρότερο δυνατό επιτρεπτό  ύψος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται 
να επισημάνει & χαρτογραφήσει τις επιφάνειες που θα πραγματοποιηθεί ο 
αεροψεκασμός και στη συνέχεια να τις κοινοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή και 
την Επιστημονική Επιτροπή Παρακολούθησης.  

 
6. Έλεγχος ψεκασμών 
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους για τη 
διαπίστωση και διασφάλιση της βιοδραστικότητας (αποτελεσματικότητας) του 
ψεκαστικού διαλύματος στην καταπολέμηση των προνυμφών των κουνουπιών, 
δειγματοληπτικούς ελέγχους για τη διασφάλιση της επιθυμητής συγκέντρωσης 
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στο ψεκαστικό μείγμα, καθώς και όποιους άλλους ελέγχους προκειμένου να 
πιστοποιεί την ορθή και νομότυπη εφαρμογή του έργου. 
Ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας των ψεκασμών, επίγειων και από αέρος, 
γίνεται εντός 24 ωρών από την εκτέλεσή τους. Σε περίπτωση ανεπιτυχούς 
ψεκαστικής εφαρμογής, ο ψεκασμός επαναλαμβάνεται άμεσα.  

 
7. Διαχείριση στο αστικό περιβάλλον 
Προβλέπεται να πραγματοποιηθούν εφαρμογές καταπολέμησης κουνουπιών 
σε δημοτικά διαμερίσματα της περιοχής εφαρμογής του προγράμματος, για την 
αντιμετώπιση των σημαντικών εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών που 
φιλοξενούνται στο αστικό περιβάλλον. 

 
8. Παρακολούθηση όχλησης τέλειων εντόμων 
Ο ανάδοχος  είναι υποχρεωμένος να παρακολουθεί τη διακύμανση του 
πληθυσμού των ακμαίων κουνουπιών στην περιοχή εφαρμογής του έργου καθ’ 
όλη την διάρκεια του έργου. Η παρακολούθηση αυτή γίνεται με δίκτυο 
δειγματοληπτικών σταθμών με τη μέθοδο Human bait ή με χρήση παγίδων 
σύλληψης ακμαίων εντόμων. Τα δεδομένα συλλογής καταγράφονται και 
αποτελούν παράγοντες για την λήψη αποφάσεων και διορθωτικών ενεργειών.  
 
 

 
9. Λοιπές Ενέργειες 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί σε όλες τις ενδεικνυόμενες επιπλέον 
ενέργειες που θα διασφαλίσουν το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα όπως υποβολή 
προτάσεων για τον περιορισμό εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών και την 
ορθολογική διαχείριση των υδάτων στην περιοχή εφαρμογής του έργο, διενέργεια 
περιορισμένης κλίμακας ακμαιοκτονιών στο βαθμό που απαιτηθούν, 
διαφυλάττοντας στο μέγιστο βαθμό την περιβαλλοντική συμβατότητα των 
εφαρμογών και την ασφάλεια ανθρώπων και οργανισμών μη στόχων. 
 
Η επανάληψη των ψεκασμών θα είναι σε άμεση συνάρτηση των ευρημάτων 
προνυμφών κωνωποειδών και θα διενεργούνται κατόπιν δειγματοληψιών. 
Ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει τον ψεκασμό σε έκταση όπου 
εφαρμόστηκε πλημμελώς. 
 
ΣΤ. ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προμηθευθεί και να  χρησιμοποιήσει  
το σύνολο των απαιτούμενων σκευασμάτων για την επιτυχή εκτέλεση του έργου. 
Τα σκευάσματα θα είναι τα εγκεκριμένα από τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές.  Η χρήση 
τους θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως του σκευάσματος, όπως αυτή 
ορίζεται από την κατασκευάστρια εταιρεία σε συνάρτηση με την σχετική έγκριση 
από το αρμόδιο Υπουργείο. 
Ο ανάδοχος ευθύνεται για οποιοδήποτε ατύχημα γίνει κατά ή εξ’ αιτίας των 
ψεκαστικών εφαρμογών που διενεργεί καθώς και για την ασφάλεια εργαζομένων, 
κατοίκων, επισκεπτών και την προστασία του περιβάλλοντος. Σημειώνεται ότι οι 
χειριστές των ψεκαστικών μέσων, για δική τους ασφάλεια, πρέπει να κάνουν 
εφαρμογή του ψεκαστικού υγρού με πλήρη εξοπλισμό προφύλαξης (κράνος, 
φόρμα, γάντια κλπ). 
 
Ζ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συντάσσει σε μηνιαία βάση έκθεση προόδου εργασιών 
που θα περιλαμβάνουν μετρήσεις πληθυσμού ανά θέση δειγματοληψίας και τον 
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τρόπο (μέσο και σκεύασμα) που χρησιμοποιήθηκε για την διαχείριση της εστίας 
παραγωγής προνυμφών.  Η ανωτέρω έκθεση θα υποβάλλεται τόσο στην 
Αναθέτουσα Αρχή όσο και στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου 
(Επιστημονική Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου). Επιπροσθέτως με το 
πέρας της περιόδου καταπολέμησης ο ανάδοχος θα συντάξει συνολική τελική 
έκθεση εργασιών για τα αποτελέσματα του προγράμματος. 
Πέραν όλων των άλλων, ο Ανάδοχος θα πρέπει να ολοκληρώσει ερωτηματολόγιο, 
με αντικείμενο την διερεύνηση της ικανοποίησής τους και της αποτελεσματικότητας 
του έργου. Το ερωτηματολόγιο θα πρέπει να διενεργηθεί σε συνεργασία με την 
Αναθέτουσα Αρχή και με μέθοδο που θα εγγυάται την αντικειμενικότητα των 
συμπερασμάτων. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα επεξεργαστούν και θα τεθούν 
υπόψη της. 
 
 
Η. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ   
Οι εργασίες του έργου θα εκτελούνται σε εβδομαδιαία πενθήμερη βάση. 

 
Εάν υπάρξει ανάγκη, οι ψεκαστικές  εφαρμογές επίγειες και από αέρος θα πρέπει 
να εκτελούνται και κατά τις ημέρες Σαββάτου, Κυριακής ή αργιών, προκειμένου να 
διασφαλισθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα. 
 
Ο ανάδοχος υπόκειται στο συνεχή έλεγχο της Επιτροπής Παρακολούθησης του 
Έργου (Επιστημονικής Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου) αλλά και της 
Αναθέτουσας Αρχής με τρόπους που θα επιλέξουν, για την τήρηση των 
συμβατικών τους υποχρεώσεων και των προβλεπόμενων από τις αρμόδιες αρχές. 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει άμεσα τις όποιες πληροφορίες 
του ζητηθούν και αφορούν τις κινήσεις του προσωπικού του, τα καθημερινά 
δεδομένα δειγματοληψιών και ψεκασμών, τη χρήση των σκευασμάτων. 
 
Ο ανάδοχος μπορεί να προτείνει τις όποιες μεταβολές στον τρόπο υλοποίησης του 
έργου που έχει αναλάβει και που περιγράφεται στην παρούσα συγγραφή 
υποχρεώσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η άρτια, επιτυχής και περιβαλλοντικά 
συμβατή εφαρμογή του. Οι όποιες προτεινόμενες μεταβολές κατατίθενται γραπτά 
και κρίνονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου (Επιστημονική 
Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου) η οποία αποφασίζει για την αποδοχή ή 
την απόρριψή τους. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 7 – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
 
Σε περίπτωση που συνταχθεί ένα πρακτικό παρακολούθησης από οποιαδήποτε 

Επιτροπή Παρακολούθησης – Πιστοποίησης Περιφερειακής Ενότητας, στο οποίο 

διαπιστώνεται κακή εκτέλεση του έργου με υπαιτιότητα του Αναδόχου ή εάν ο 

Ανάδοχος αρνείται να συμμορφωθεί προς τις έγγραφες υποδείξεις της Επιτροπής 

Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 

προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, η Αναθέτουσα Αρχή έχει 

δικαίωμα επιβολής εβδομαδιαίας ποινικής ρήτρας ποσού 2.000,00 € κατά του 

υπαίτιου αναδόχου έως ότου αποκατασταθεί το ελάττωμα. 
 
Επίσης σε περίπτωση που συνταχθούν δύο (2) πρακτικά παρακολούθησης από 

μία ή περισσότερες από τις Επιτροπές Παρακολούθησης – Πιστοποίησης των 

Περιφερειακών Ενοτήτων, με τα οποία διαπιστώνεται η κακή εκτέλεση του έργου 
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με υπαιτιότητα του Αναδόχου ή εάν ο Ανάδοχος αρνείται να συμμορφωθεί προς τις 

έγγραφες υποδείξεις της Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος 

άρθρου, η Αναθέτουσα Αρχή εκτός από το δικαίωμα επιβολής εβδομαδιαίας 

ποινικής ρήτρας ποσού 2.000,00 € ανά πρακτικό παρακολούθησης, για το 

αντίστοιχο χρονικό διάστημα κάθε εβδομάδας, μπορεί να καταγγείλει τη σχετική 

Σύμβαση, να κηρύξει έκπτωτο τον υπαίτιο Ανάδοχο με ταυτόχρονη κατάπτωση της 

Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης. Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να 

ζητήσει την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας που προκύπτει από 

την διακοπή εκτέλεσης του έργου. 
 
Σε περίπτωση καθυστέρησης για άλλους λόγους, εκτός αποκλειστικής ευθύνης του 

Αναδόχου, δίδεται παράταση στις αντίστοιχες προθεσμίες χωρίς να υπάρχει 

δικαίωμα καταγγελίας της Σύμβασης ή κατάπτωσης της Εγγυητικής Επιστολής 

Καλής Εκτέλεσης. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 8 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 
Η καταβολή της αμοιβής θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης 
του κάθε τμήματος του έργου, μετά από πιστοποιήσεις του υλοποιηθέντος έργου 
από την Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου και την τμηματική 
παραλαβή έκαστου παραδοτέου. Ειδικότερα η πιστοποίηση θα πραγματοποιείται 
με επιτόπιους ελέγχους ή/και με τις καταγραφές των GPS βάσει των οποίων η 
αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Πιστοποίησης του Έργου θα συντάσσει 
για κάθε παραδοτέο πρακτικά παρακολούθησης του έργου, προκειμένου να 
προβαίνει σε τμηματικές παραλαβές για κάθε τμήμα του έργου και να συντάσσει τα 
σχετικά πρωτόκολλα τμηματικής παραλαβής 
 
Τα παραδοτέα θα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο και στην Επιτροπή Συντονισμού 
και Παραλαβής του Έργου, η οποία θα καταρτίζει σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής 
εντός 20 εργάσιμων ημερών το αργότερο από την ημερομηνία υποβολής του από 
τον Ανάδοχο, η οποία αποδεικνύεται από την ημερομηνία και τη σφραγίδα 
Πρωτοκόλλου του Εργοδότη που τίθεται στο Διαβιβαστικό των Παραδοτέων, και το 
οποίο θα κοινοποιείται σε αυτόν με ευθύνη του Εργοδότη εντός τριών (3) το 
αργότερο εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατάρτισής του. Εφόσον η 
προαναφερόμενη προθεσμία παρέλθει χωρίς ο Ανάδοχος να έχει παραλάβει 
αντίγραφο του σχετικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Επιτροπής, τότε η 
παραλαβή των Παραδοτέων του Αναδόχου θα πραγματοποιείται αυτόματα και θα 
θεωρείται οριστική. 
 
Η τμηματική πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται μετά την 
κοινοποίηση στον Ανάδοχο του κάθε Πρωτοκόλλου ή Πρωτοκόλλων Τμηματικής 
Παραλαβής ή την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας που αναφέρεται στην 
προηγούμενη παράγραφο, με την προσκόμιση από τον Ανάδοχο στην Επιτροπή 
Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε 
άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Επί του ποσού της πληρωμής θα γίνονται 
οι προβλεπόμενες από τις Εθνικές Διατάξεις νόμιμες κρατήσεις. 
 
Μετά την οριστική παραλαβή από την αρμόδια Επιτροπή Συντονισμού και 
Παραλαβής του έργου θα πραγματοποιείται εντός δέκα (10) ημερών από την 
επιστροφή από την Υπηρεσία Εντελλομένων Εξόδων της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας του χρηματικού εντάλματος πληρωμής, που θα εκδοθεί στο όνομα του και 
σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού υπό την προϋπόθεση της 
προηγούμενης προσκόμισης από τον ανάδοχο των απαιτούμενων από το Νόμο 
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δικαιολογητικών. 
 
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω: 
 

- Πρωτόκολλο για την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου 
από την αρμόδια Επιτροπή Σ.Π. του έργου  

- Τιμολόγιο του αναδόχου εις τριπλούν που να φέρει την ένδειξη 
«Εξοφλήθηκε»  

- Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα  
 
Τα έξοδα μεταφοράς και οι κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας 
βαρύνουν τον προμηθευτή. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 9. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε 
από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 
Ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση παρά 
τις προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις τη Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα και με 
το άρθρο 6 της παρούσας. 
Ο Ανάδοχος αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς να έχει δηλωθεί και χωρίς την 
άδεια της Αναθέτουσας Αρχής. 
Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή 
ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε 
βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων. 
Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την 
άσκηση του επαγγέλματός του. 
Μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής για λύση της Σύμβασης, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται: 
Να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής 
υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην 
εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και 
εγκαταστάσεων. 
Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, 
εργασία ή προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του 
καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα και να μεριμνήσει 
όπως οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο. 
Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή 
βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους του Έργου, καθώς και κάθε οφειλή 
έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας. 
Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου, 
σύμφωνα με τη Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους 
υποχρεώσεων και η εγγυητική επιστολή καταπίπτει. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 10. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 
Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος 
δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος 
ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του Έργου, ούτε κοινολογεί στοιχεία, έγγραφα και 
πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται 
δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε 
συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. 
Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η 
Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και 
την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της 
στο μέλλον. 

15PROC002529923 2015-01-16

ΑΔΑ: 6Δ8Ζ7Λ6-67Ω



67 

 

Εάν ο Ανάδοχος ή κάποιος από τους υπεργολάβους, εκπροσώπους ή υπαλλήλους 
του/τους προσφέρει, συμφωνεί ή δίδει σε οιονδήποτε ατέλεια, δώρο, φιλοδώρημα 
ή προμήθεια ως δέλεαρ ή ανταμοιβή για ενέργεια ή παράλειψη ενέργειας σε σχέση 
με τη Σύμβαση, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση. 
Κατά την εκτέλεση του έργου, η Αναθέτουσα Αρχή και τα εξουσιοδοτημένα από 
αυτήν πρόσωπα, οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα 
πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, βάσει των όρων της Σύμβασης που θα 
συναφθεί, πληροφορίες που περιήλθαν σ’ αυτούς κατά τη διάρκεια και με την 
ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή 
μεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας του Έργου ή του/των Αναδόχου/ων. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 11. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
Σαν εγγύηση για την τήρηση των όρων της σύμβασης ο Ανάδοχος προσκόμισε την 
υπ’ αριθμόν ………………. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Τράπεζας 
…………., με ημερομηνία έκδοσης ……………, ποσού ………… €, που 
αντιπροσωπεύει το 5% της συμβατικής αμοιβής χωρίς Φ.Π.Α., η οποία θα του 
επιστραφεί μετά την ολοκλήρωση του έργου και την εκπλήρωση όλων των 
προβλεπόμενων στην παρούσα υποχρεώσεών του. 
 
Ο Εργοδότης εις ουδεμία επιβάρυνση θα υποβληθεί σε περίπτωση μη έγκαιρης 
επιστροφής της εγγυητικής επιστολής λόγω καθυστέρησης της οριστικής 
παραλαβής με υπαιτιότητα του Αναδόχου ή μη έγκαιρης αναζήτησης αυτής από 
τον Ανάδοχο. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 12. ΑΜΟΙΒΗ 
 
Η αμοιβή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ ανέρχεται μέχρι το ποσό των ……………..€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, σύμφωνα με την οικονομική του προσφορά, η 
οποίααποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας και επισυνάπτεται σε αυτήν ως 
Παράρτημα και υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις. 
 
ΑΡΘΡΟ 13 – ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
 
Στην περίπτωση κατά την οποία γεγονότα ή συνθήκες αντικειμενικής ανωτέρας 
βίας καταστήσουν αδύνατη την εκπλήρωση των υποχρεώσεων ενός 
συμβαλλομένου προς τον άλλον, όπως προβλέπονται από αυτή την Σύμβαση, το 
συμβαλλόμενο αυτό μέρος υποχρεούται να ειδοποιήσει γραπτά το άλλο αμελλητί. 
Στην περίπτωση αυτή τα συμβαλλόμενα μέρη αποδεσμεύονται αζημίως από τις 
υποχρεώσεις τους από την παρούσα Σύμβαση. 

 
ΑΡΘΡΟ 14 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 
Ο Εργοδότης αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει το σύνολο των εγγράφων, 

εντύπων και λοιπών στοιχείων που απαιτούνται, καθώς και κάθε διευκόλυνση και 

υποστήριξη προς τον Ανάδοχο, προκειμένου αυτός να ανταποκριθεί απρόσκοπτα 

στις υποχρεώσεις και γενικότερα να εξασφαλιστεί η ομαλή και εποικοδομητική 

συνεργασία μεταξύ των συμβαλλομένων. 

 
ΑΡΘΡΟ 15. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την παράταση της υλοποίησης του 

προγράμματος χωρίς την τροποποίηση του Φυσικού Αντικειμένου που αναφέρεται 

στην παρούσα προκήρυξη: 

Λόγω των κλιματικών συνθηκών, οι οποίες ευνοούν την ανάπτυξη των προνυμφών 
των κουνουπιών.  
Λόγω της πρόσθετης χρηματοδότησης του έργου από άλλους φορείς.   
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Για άλλους λόγους αποκλειστικής δικής της ευθύνης.  

 

Αφού αναγνώσθηκε και συμφωνήθηκε το παρόν, υπογράφηκε σε  5 πρωτότυπα. 
 

 

 
 
 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
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