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ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. 

Επισκοπή Τεγέας, Τ.Κ. 22012 

ΤΗΛ: 2710 557058, 221775 

FAX: 2710 557060 

e-mail:  www.peloponnisosae.gr 

 

 

 

 

Δ Ι Α Κ Υ Ρ Η Ξ Η 04/2016 

 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ   

« ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΕΝΤΟΜΟΥ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΗ ΤΗΣ 

ΕΛΟΝΟΣΙΑΣ ΜΕ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΕΥΡΩΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΤΙΑ 2016 -2017» 

 

 

 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

«Δημιουργία και Οργάνωση Μηχανισμού Επαγρύπνησης, Ταχείας Αντίδρασης και 

Ελέγχου Εντόμων Διαβιβαστών (Κουνούπια, Σκνίπες, Φλεβοτόμοι) στην 

Περιφέρεια Πελοποννήσου» 
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 Νόμισμα: Ευρώ (€) 

 Κριτήριο αξιολόγησης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  

 Τύπος διαγωνισμού: Ηλεκτρονικός, Διεθνής, Δημόσιος, Ανοιχτός Διαγωνισμός 

 Αντικείμενο: «Υπηρεσίες καταπολέμησης επιβλαβών εντόμων» CPV 90922000-6,   

«Υπηρεσίες απολύμανσης εγκαταστάσεων» CPV 90920000-2                                                          

 Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: Από την ανάρτηση του τεύχους 

διακήρυξης στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ) 

 Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 20 Ιουλίου 2016 (20-7-2016) 

και ώρα 12:00 μ.μ. 

 Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών: 25 Ιουλίου 2016 (25-7-2016) και ώρα 

12:00 μ.μ. 

 Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 360.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 

 Χρονική διάρκεια σύμβασης: από την υπογραφή της σύμβασης έως την 31η Δεκεμβρίου 2017 

 Τόπος παροχής υπηρεσιών: η χωρική επικράτεια τoυ Δήμου Ευρώτα  

 Ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στον εθνικό τύπο:  14-6-2016 

 Ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων 

Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως: 17-6-2016 

 Ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (Ε.Ε.Ε.Ε.): 10-6-2016 

 Ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ): 13-6-2016 

 Ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης στη ιστοσελίδα www.peloponnisosae.gr της 

Αναθέτουσας Αρχής: 13-6-2016 
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Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 

Η ανώνυμη αναπτυξιακή εταιρεία ΟΤΑ με την επωνυμία «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» (εφεξής καλούμενη «Αναθέτουσα Αρχή») 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 

 

Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση ης 

Δράσης με τίτλο «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ  ΤΟΥ ΕΝΤΟΜΟΥ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΗ 

ΤΗΣ ΕΛΟΝΟΣΙΑΣ ΜΕ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΕΥΡΩΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΤΙΑ 2016-2017» (εφεξής καλούμενο «πρόγραμμα»), του έργου με 

τίτλο «Δημιουργία και Οργάνωση Μηχανισμού Επαγρύπνησης, Ταχείας Αντίδρασης και 

Ελέγχου Εντόμων Διαβιβαστών (Κουνούπια, Σκνίπες, Φλεβοτόμοι) στην Περιφέρεια 

Πελοποννήσου», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά. 

 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την εκτέλεση της σύμβασης, της οποίας αντικείμενο αποτελεί η 

υλοποίηση του προγράμματος, ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ 

(360.000,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 

 

Η ελάχιστη προθεσμία διεξαγωγής του παρόντος διαγωνισμού, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις 

εφαρμοστέες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, είναι σαράντα (40) ημέρες και εκκινεί την 

επομένη της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποστολής της παρούσης Προκήρυξης στην Υπηρεσία 

Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

 

 

 

 

http://www.promitheus.gov.gr/


4 
 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

ΤΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΣΤΗ  

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 

ΠΥΛΗ  

ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr  

του ΕΣΗΔΗΣ 

13-6-2016 Από την δημοσίευση 

στην διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr  

20-7-2016 & ώρα 12:00 

 

Ως ημερομηνία αποστολής της παρούσας Προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (Ε.Ε.Ε.Ε.) ορίζεται η 10η Ιουνίου 2016. 

Ως ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Προκήρυξης στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής 

ορίζεται η 13η Ιουνίου 2016. 

Ως ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Προκήρυξης στον εθνικό τύπο ορίζεται η 14η Ιουνίου 

2016. 

Ως ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης στην διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται η 13η 

Ιουνίου 2016.  

Η έναρξη υποβολής προσφορών στο σύστημα ξεκινάει αμέσως, από την δημοσίευση της Διακήρυξης 

στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 

Οι οικονομικοί φορείς δύνανται να υποβάλουν τις προσφορές τους ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής 

που παρέχεται από τον διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού, στη διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 20η Ιουλίου 2016 και ώρα 12.00 μ.μ., που 

ορίζεται ως η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών. 

 

Οι προσφορές θα φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή και θα υποβάλλονται υποχρεωτικά επί ποινή 

αποκλεισμού στην ελληνική γλώσσα, εντός ηλεκτρονικού φακέλου, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα 

στις διατάξεις του ν. 4155/2013, στο άρθρο 11 της υπ' αριθμ. Π1/2390/16-10-2013 Υπουργικής 

Απόφασης, στο Π.Δ. 60/2007. 

 

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

προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική 

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

χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013 «Εθνικό 

Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» και στο άρθρο 6 της υπ’ αριθμ. 

Π1/2390/16-10-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛΥΦ-6Φ1) Υπουργικής Απόφασης «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

 

Προσφορές που θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μετά την παρέλευση της προαναφερθείσας 

καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα λάβει χώρα ηλεκτρονικά τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι στις 25-7-2016 και ώρα 12.00 μ.μ., από 

τα αρμόδια πιστοποιημένα στο σύστημα όργανα της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα 

λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 

Η ισχύς των προσφορών απαιτείται να είναι τουλάχιστον έξι (6) μήνες, αρχόμενη από την επόμενη 

της προαναφερθείσας καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με την αναλυτική παρούσα Προκήρυξη, που αποτελείται από τα 

ακόλουθα Μέρη:  

 

Μέρος Α’: Γενικοί και Ειδικοί Όροι και  

Μέρος Β’: Τεχνική Περιγραφή – Συγγραφή Υποχρεώσεων,  

έκαστο εκ των οποίων αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης Προκήρυξης.   

 

Αιτήματα παροχής πληροφοριών σχετικά με τα έγγραφα του διαγωνισμού, ιδίως με την παρούσα 

Προκήρυξη, υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, σε όσους 

δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό 

πρόσβασης).  

Τα υπόψη αιτήματα / ερωτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της Διαδικτυακής Πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ στην ελληνική γλώσσα και φέρουν ψηφιακή υπογραφή, 

άλλως δεν εξετάζονται. 

 

Οι συμπληρωματικές πληροφορίες, εφόσον ζητηθούν έγκαιρα, θα παρέχονται το αργότερο έξι (6) 

ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν 

θα απαντήσει σε ερωτήματα/αιτήματα που θα υποβληθούν με άλλον τρόπο από τον ως άνω ρητά 

αναφερόμενο.  

 

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ 

μέρους της Αναθέτουσας Αρχής σχετικά με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης και τις τεχνικές 

προδιαγραφές. 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Το πλήρες κείμενο της παρούσης Προκήρυξης, όπου περιέχεται κάθε απαραίτητη πληροφορία, θα 

αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr καθώς και 

στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.peloponnisosae.gr.   

 

Επιπλέον στην αρμόδια Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής, στην έδρα της, θα βρίσκεται η παρούσα 

Προκήρυξη, όπου θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι και την 

προηγούμενη εργάσιμη ημέρα από την διεξαγωγή του διαγωνισμού να λαμβάνουν γνώση αυτής, 

χωρίς να απαιτείται η καταβολή ποσού για την χορήγηση των σχετικών εγγράφων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.peloponnisosae.gr/
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 7 

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ 7 

ΑΡΘΡΟ 2: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 8 

ΑΡΘΡΟ 3: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΕΙΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 8 
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ΑΡΘΡΟ 12: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 25 
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ΑΡΘΡΟ 22: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 39 

ΑΡΘΡΟ 23: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 39 
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ΜΕΡΟΣ Α΄ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Σύμφωνα με τη μελέτη «Διαχείριση Επιδημιολογικών Κινδύνων που προκύπτουν από  Έντομα 

Διαβιβαστές (Κουνούπια, Σκνίπες, Φλεβοτόμοι). Δημιουργία και Οργάνωση Μηχανισμού 

Επαγρύπνησης, Ταχείας Αντίδρασης και Καταπολέμησης Εντόμων Διαβιβαστών στην Περιφέρεια 

Πελοποννήσου», η οποία εκπονήθηκε από την Διεύθυνση Υγείας της Περιφέρειας Πελοποννήσου τον 

Αύγουστο του έτους 2015, η μεσογειακή λεκάνη, ιδιαίτερα η Ελλάδα, αποτελούν πύλη εισόδου 

ασθενειών που μεταδίδονται από έντομα διαβιβαστές, από τις χώρες της Ανατολής και του Νότου 

όπου οι ασθένειες αυτές ενδημούν. Ιδιαίτερα την τελευταία 10ετία η επιστημονική κοινότητα 

επισημαίνει την ανάκαμψη ξεχασμένων μολυσματικών ασθενειών που μεταδίδονται από έντομα 

διαβιβαστές, όπως ελονοσία, ιό του Δυτικού Νείλου, δάγκειο και κίτρινο πυρετό. 

 

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου το καλοκαίρι του 2011 και του 2012 εμφανίστηκε συρροή 

κρουσμάτων ελονοσίας με ενδείξεις εγχώριας μετάδοσης στο Δήμο Ευρώτα, ενώ τα έτη 2013, 2014, 

και 2015 έως σήμερα μετά από στοχευμένες δράσεις τα κρούσματα εγχώριας μετάδοσης 

μηδενίστηκαν σχεδόν, συνεχίζουν, ωστόσο, λόγω της αθρόας προσέλευσης μεταναστών τα 

εισαγόμενα κρούσματα από ενδημικές χώρες.  

 

Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα και σε συνδυασμό με: 

 Την αθρόα είσοδο και διακίνηση μεταναστών από χώρες όπου ενδημούν μολυσματικές 

ασθένειες και την επανεγκατάσταση της ελονοσίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. 

 Την εγκατάσταση του Αedes albopictus (κουνούπι τίγρης) σε αρκετές περιοχές της 

Περιφέρειας εν δυνάμει φορέα 24 αρμποιών, και άλλων μολυσματικών ασθενειών, όπως ο Δάγκειος 

πυρετός. 

 Την παρουσία αρκετών κατάλληλων φυσικών ενδιαιτημάτων για την ανάπτυξη των εντόμων 

διαβιβαστών, σε συνδυασμό με τις κατάλληλες περιβαλλοντικές συνθήκες που ευνοούν την 

αναπαραγωγή και την εξάπλωση των εντόμων φορέων. 

 Τα επιστημονικά και τεχνικά στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί και τηρούνται στη Διεύθυνση 

Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Πελοποννήσου που αφορούν την επιδημιολογία των ασθενειών, 

των οποίων φορείς είναι τα κουνούπια καθώς και την εποχιακή διακύμανση των πληθυσμών των 

εντόμων αυτών που έχουν καταγραφεί σε κάθε περιοχή. 

 Τη  διαφαινόμενη διακύβευση της Δημόσιας Υγείας.  

 Το τουριστικό προφίλ της Περιφέρειας Πελοποννήσου αλλά και της χώρας, το οποίο θα πληγεί 

σημαντικά από την έκδοση τυχόν «αρνητικών» τουριστικών οδηγιών, 

κρίθηκε απαραίτητη η διαχείριση των εντόμων διαβιβαστών αλλά και ο έλεγχος των ασθενειών που 

μεταδίδονται από αυτά. 
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Για τον λόγο αυτόν η Αναθέτουσα Αρχή προκηρύσσει ηλεκτρονικό, διεθνή, δημόσιο ανοικτό 

διαγωνισμό προϋπολογισθείσας δαπάνης 360.000,00 €, πλέον Φ.Π.Α., για την εκτέλεση του 

υποέργου με τίτλο «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ Σ  ΤΟΥ ΕΝΤΟΜΟΥ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΗ 

ΤΗΣ ΕΛΟΝΟΣΙΑΣ ΜΕ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΕΥΡΩΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΔΙΕΤΙΑ 2016 -2017», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

 

Το πρόγραμμα θα εκτελεστεί στο πλαίσιο της από 29-01-2016 Σύμβασης για την εφαρμογή του 

έργου με τίτλο «Δημιουργία και Οργάνωση Μηχανισμού Επαγρύπνησης, Ταχείας Αντίδρασης 

και Ελέγχου Εντόμων Διαβιβαστών (Κουνούπια, Σκνίπες, Φλεβοτόμοι) στην Περιφέρεια 

Πελοποννήσου», στην οποία συμβλήθηκαν η Περιφέρεια Πελοποννήσου και η Αναθέτουσα Αρχή , 

η οποία ανέλαβε και την ευθύνη υλοποίησης του προγράμματος. Η υπογραφή της ως άνω Σύμβασης 

έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 7/2016 Πράξη του Ζ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  

 Το πρόγραμμα περιλαμβάνει το σύνολο των στοχευμένων παρεμβάσεων και απαιτούμενων 

ενεργειών με στόχο την προφύλαξη του πληθυσμού από τον κίνδυνο μετάδοσης της ελονοσίας, στα 

όρια του Δήμου Ευρώτα και τα στάδια που περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον είναι τα εξής: 

1. Τοποθέτηση κουνουπιέρων εμποτισμένων με εντομοκτόνο σε οικίες/καταλύματα μεταναστών. 

Διενέργεια υπολειμματικών ψεκασμών Εσωτερικών Χώρων (IRS) σε οικίες/καταλύματα μεταναστών. 

2. Υπολειμματικοί ψεκασμοί χώρων για την καταπολέμηση διαχειμαζόντων κουνουπιών 

διαβιβαστών. 

3. Διερεύνηση της βιολογίας και της ηθολογίας του εντόμου διαβιβαστή.  

4. Διερεύνηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων των μέτρων ελέγχου αντιμετώπισης της ελονοσίας. 

 

Εφόσον απαιτείται από τα επιδημιολογικά ή εντομολογικά δεδομένα ή άλλα στοιχεία που τυχόν 

προκύψουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του παρόντος προγράμματος, τα οποία επιβάλλουν την 

προάσπιση, διαφύλαξη και περιφρούρηση της δημόσιας υγείας, ύστερα από αξιολόγηση της 

κατάστασης, παρέχεται η δυνατότητα στην Αναθέτουσα Αρχή αναθεώρησης και προσαρμογής ώστε 

να επιτευχθεί με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο η υλοποίηση του προγράμματος.   

  

 

Ο Ανάδοχος, ταυτόχρονα με την ευθύνη εκτέλεσης του έργου στην περιοχή εφαρμογής του, θα 

αναλάβει και την υποχρέωση παροχής επιστημονικής υποστήριξης της Αναθέτουσας Αρχής, σε 

ζητήματα σχετικά με το αντικείμενο της παρούσας. Επιπλέον, θα αναλαμβάνει να διαθέσει την 

επιστημονική γνώση και τεχνογνωσία του επί του αντικειμένου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 

εφόσον του ζητηθεί, ακόμα και για ζητήματα πέραν της περιοχής εφαρμογής του παρόντος έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού και η υλοποίηση του προγράμματος διέπονται από τις 

ακόλουθες διατάξεις: 
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- Του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α’/16-3-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις 

της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ “περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης 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». 

- Του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19Α’/1-2-1995) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις 

συναφών θεμάτων». 

- Του Ν. 2362/1995 "Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες 

διατάξεις". 

- Του Ν. 2690/1999: Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις. 

- Της υπ’ αριθμ. Π1/3305/10 (ΦΕΚ 1789 Β/12-11-2010) απόφασης: Σύναψη, εκτέλεση και 

διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ. 5, 

12, 13 και 16) του Ν. 2286/95. 

- Tης Υπουργικής Απόφασης 14053/ΕΥΣ1749/ΦΕΚ 540 Β’/27-3-2008 «Υπουργική απόφαση 

συστήματος διαχείρισης». 

- Του N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

- Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α/30-9-2010): 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). 

- Του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204Α/15-9-2011) «Σύσταση Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».   

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο διαδικτυακός τόπος υποβολής των προσφορών είναι η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr 

του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

 

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 

συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. λήγει την 20-7-2016 και ώρα 12:00 μ.μ.  

 

Μετά την παρέλευση της προαναφερθείσας καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η 

δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε κάθε περίπτωση οι τυχόν υποβληθείσες ως 

ανωτέρω προσφορές δεν θα λαμβάνονται υπόψη και θα θεωρούνται ως μη υποβληθείσες. 

 

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

βεβαιώνεται αυτόματα από το Σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην 3η παράγραφο του 6ου άρθρου του ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120 Α’/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» και στο 6ο άρθρο της Υπουργικής 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Απόφασης Π1/2390/ΦΕΚ 2677 Β’/16-10-2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στην διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ 

www.promitheus.gov.gr την 25-7-2016 και ώρα 12.00 μ.μ., κατά τα αναλυτικά αναφερόμενα στο 

άρθρο 13 της παρούσης Προκήρυξης.  

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι οικονομικές προσφορές και 

μέρος των τεχνικών στοιχείων των προσφορών καθώς και η σχετική αλληλογραφία που τυχόν 

ανταλλαγεί κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής του διαγωνισμού, συντάσσονται υποχρεωτικά στην 

ελληνική γλώσσα. 

Τα υποβαλλόμενα στοιχεία απαιτείται να είναι πλήρη και σαφή σε όλα τους τα σημεία.  Οποιαδήποτε 

ασάφεια θα ερμηνεύεται σε βάρος του προσφέροντος.  

Επομένως, τα υποβαλλόμενα ξενόγλωσσα έγγραφα, πιστοποιητικά και δικαιολογητικά απαιτείται να 

υποβάλλονται μεταφρασμένα και επικυρωμένα, όπου απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 

εκτός από την περίπτωση τυχόν επισυναπτόμενων τεχνικών φυλλαδίων (prospectus), που μπορούν 

να υποβληθούν στην αγγλική γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική 

γλώσσα.   

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Στον παρόντα διαγωνισμό καλούνται να συμμετάσχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που 

διαθέτουν και δύνανται να αποδείξουν εμπειρία, κατάρτιση αρτιότητα και επάρκεια στον 

συγκεκριμένο τομέα, όπως αναλυτικά εκτίθεται στο Μέρος Β’ της παρούσας.  

 

Οι συμμετέχοντες απαιτείται να στελεχώνονται από το απαραίτητο για την υλοποίηση του παρόντος 

προγράμματος επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό και να διαθέτουν τον αναγκαίο τεχνικό 

εξοπλισμό, προκειμένου για την ορθή, άρτια και αποτελεσματική οργάνωση και υλοποίηση του 

προγράμματος, όπως αυτό ορίζεται στην παρούσα Προκήρυξη. 

 

Με βάση τα ανωτέρω δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται: 

 

 Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν νόμιμα συσταθεί σύμφωνα με την 

νομοθεσία Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(ΕΟΧ), κράτους που έχει υπογράψει τη Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (GPA) του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 από την Ελλάδα ή τρίτων χωρών 

που έχουν συνάψει συμφωνία σύνδεσης με την Ε.Ε., έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια 

εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό ενός από τα παραπάνω κράτη εφόσον προσφέρουν 

υπηρεσίες και έχουν εμπειρία και επιστημονική κατάρτιση σε θέματα που άπτονται της υλοποίησης 

και εκτέλεσης της σύμβασης.  

http://www.promitheus.gov.gr/
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Κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δύναται να συμμετέχει στον παρόντα διαγωνισμό 

μόνο μία φορά.  

 

 Ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.  

Για την συμμετοχή του στον διαγωνισμό κάθε μέλος της ένωσης οφείλει να καλύπτει την απαίτηση 

της νόμιμης λειτουργίας του, κατά τα αναφερόμενα αναλυτικά ανωτέρω. 

 

Για την υποβολή προσφοράς η ένωση οικονομικών φορέων (κοινοπραξία) δεν απαιτείται να 

περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή. Ωστόσο, σε περίπτωση που της ανατεθεί η εκτέλεση της 

σύμβασης, είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή στο μέτρο που η 

περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή, άρτια και αποτελεσματική εκτέλεση 

της σύμβασης. 

 

Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης υπέχει ευθύνη αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρον και σε περίπτωση κατακύρωσης του έργου στην ένωση, η ευθύνη  αυτή ως προς την 

εκπλήρωση των όρων της σύμβασης που θα υπογραφεί με την ανάθεση του έργου εξακολουθεί μέχρι 

πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης.  

 

Σημειώνεται ότι στην προσφορά που θα υποβληθεί θα αναφέρεται ο εκπρόσωπος της ένωσης καθώς 

και ο αναπληρωτής του, καθώς και το ποσοστό συμμετοχής στο έργο κάθε μέλους της ένωσης. Στην 

προσφορά θα πρέπει επίσης να γίνεται μνεία στο μέρος του έργου που αναλαμβάνει κάθε μέλος να 

υλοποιήσει.  

 

Εάν εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, μέλος της ένωσης αδυνατεί να ανταποκριθεί στις 

υποχρεώσεις του κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να 

εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της, η σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται στο σύνολό της 

και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων 

από τα εναπομείναντα μέλη εξετάζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία και θα αποφασίσει 

σχετικά. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν να 

εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη, με προσόντα 

αντίστοιχα του μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. O αντικαταστάτης 

πρέπει να εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

 
 Προκειμένου να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 

(υποψήφιοι) απαιτείται:  

(α) να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής 

υπογραφής και  
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(β) να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - διαδικτυακή πύλη, ακολουθώντας 

την παρακάτω διαδικασία εγγραφής:   

 

Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας του συστήματος και από τον σύνδεσμο 

«Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες 

πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής: 

 Όσοι από τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού 

Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό 

πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν για την πρόσβασή τους στο 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.   

 

 Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς – χρήστες 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 υποψήφιοι 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 της 

διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω. 

 

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. 

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Στο διαγωνισμό δε γίνονται δεκτοί:  
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 Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του προηγουμένου άρθρου.  

 Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από διαγωνισμούς του Δημοσίου με απόφαση των αρμοδίων 

φορέων ή Αρχών.  

 Όσοι απώλεσαν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς με απόφαση ενδεικτικά 

Δημόσιας Υπηρεσίας, Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ. λόγω μη εκπλήρωσης των συμβατικών τους υποχρεώσεων.  

 Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της 

παραγράφου αυτής συντρέχει για ένα τουλάχιστον μέλος της.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 7: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Ι. Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό οφείλουν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μαζί με την 

προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, στον υποφάκελο 

“Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά” τα εξής δικαιολογητικά και στοιχεία, σε μορφή 

αρχείου .pdf σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής 

νομοθεσίας, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω: 

 

1] Εγγυητική επιστολή Συμμετοχής στο Διαγωνισμό ανερχόμενη σε ποσοστό 2% επί της 

προϋπολογισθείσας συνολικής αξίας του προκηρυσσόμενου έργου, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, 

κατά τα κάτωθι αναλυτικά αναφερόμενα. 

   

2] Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 περ. 1β του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών 

Δημοσίου», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4250/2014 «Απλούστευση Διαδικασιών 

Προμηθειών Δημοσίου», Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως 

εκάστοτε ισχύει, στην οποία:  

 Θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο πρόκειται να συμμετάσχουν,  

 Θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:  

 

i. δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα που 

αναφέρονται στο άρθρο 43 του Π.Δ. 60/2007, ήτοι:  

(α) για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 

κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351της 29/1/1998 σελ.1),  

(β) για Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης 

Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 

358 της 31/12/1998 σελ.2),  

(γ) για 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) για Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της 

οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από τις παράνομες δραστηριότητες. 
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ii. δεν τελούν σε πτώχευση ούτε σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, δεν τελούν σε εκκαθάριση 

ούτε σε διαδικασία κήρυξης σε εκκαθάριση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης, δεν 

τελούν σε αναγκαστική διαχείριση ούτε σε διαδικασία έκδοσης απόφασης για αναγκαστική διαχείριση, 

δεν τελούν σε πτωχευτικό συμβιβασμό, παύση ή αναστολή εργασιών ή άλλη ανάλογη κατάσταση που 

τυχόν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις της χώρας εγκατάστασης.  

 

iii. είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι. Ειδικότερα: 

(α) είναι ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν στην καταβολή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) τόσο για τα μέλη τους, δηλαδή για τους 

ομορρύθμους εταίρους και διαχειριστές (σε περίπτωση προσωπικών εταιρειών), τους διαχειριστές 

τους (σε περίπτωση εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο σε περίπτωση ανωνύμων εταιρειών (καθώς και για τα πρόσωπα που είναι 

νόμιμοι εκπρόσωποι σε περίπτωση άλλου νομικού προσώπου) όσο και για το απασχολούμενο σε αυτά 

προσωπικό κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και,  

(β) είναι φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

iv. είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις της 

χώρας εγκατάστασής τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

v. αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών 

του άρθρου 18 της παρούσας σε περίπτωση που κατακυρωθεί υπέρ τους η σύμβαση. 

  

3] Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνουν ότι δεν 

έχουν αποκλεισθεί από άλλους διαγωνισμούς του Δημοσίου. 

  

4]  Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνουν ότι η 

προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τους όρους της παρούσας 

Προκήρυξης και τις σχετικές με αυτήν διατάξεις και κείμενους νόμους, των οποίων έχουν λάβει 

γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.  

 

5] Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνουν ότι: 

- Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης τους. 

- Δεν έχουν καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, για αδίκημα 

σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή τους. 

- Δεν έχουν διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε 

σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα & δραστηριότητα. 

- Η επιχείρησή τους είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων 

(ποσοτικές & ποιοτικές) όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το δημόσιο τομέα, 

συμπεριλαμβανομένων των Ο.Τ.Α. 
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- Δεν έχουν υποβάλει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται 

από την υπηρεσία. 

 

6] Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 περί αποδοχής του τρόπου 

εκτέλεσης της σύμβασης, όπως αυτός αναφέρεται στο Μέρος Β’ της παρούσης Προκήρυξης. 

 

Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις 

παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του προσφέροντα που 

γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή στα κράτη που δεν 

προβλέπεται από το νόμο ένορκη βεβαίωση, μπορεί να αντικατασταθεί από υπεύθυνη δήλωση του 

προσφέροντος, βεβαιωμένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή 

διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. 

 

7] Νομιμοποιητικά έγγραφα: Τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει επιπροσθέτως των αναφερόμενων 

ανωτέρω δικαιολογητικών συμμετοχής να προσκομίσουν και τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα 

εκπροσώπησής τους, με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα θα 

συνοδεύονται υποχρεωτικά από πιστοποιητικό εταιρικών μεταβολών, το οποίο θα έχει εκδοθεί το 

πολύ δύο (2) μήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. 

 

ΙΙ. Για την απόδειξη των τεχνικών και επαγγελματικών ικανοτήτων των υποψηφίων, οι 

προσφέροντες πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να καταθέσουν με τα δικαιολογητικά και τις 

προσφορές τους, και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:  

 

8]  Άδεια καταπολέμησης τρωκτικών και εντόμων σε κατοικημένους χώρους του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή εκτύπωση από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων (http://www.minagric.gr/e-icide/e-icide_new.aspx) από την οποία να 

προκύπτει ότι η επιχείρηση συμπεριλαμβάνεται στην ειδική λίστα των επαγγελματιών του κλάδου που 

είναι αναρτημένη κατ’ εφαρμογή του ν. 3919/2011 (ΦΕΚ Α΄ 32) για επιχειρήσεις που υπέβαλαν 

αναγγελία έναρξης ή ανανέωσης επαγγέλματος μετά την 2α Ιουλίου 2011 και επέχει χρήση ΑΔΑ: 

ΒΙΨ47ΛΗ-ΡΝΓ - 18 - πιστοποιητικού νόμιμης άσκησης του επαγγέλματος σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 

100151/14-9-2011 σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή άλλο 

ισοδύναμο έγγραφο εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς υποψηφίους.  

 

9] Κατάλογο παρόμοιων έργων που περιλαμβάνουν δράσεις ανάλογες με αυτές που περιγράφονται 

στην παρούσα, τα οποία (έργα) να εκτελέστηκαν από τον υποψήφιο Ανάδοχο την τελευταία 

πενταετία. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται να υποβληθούν επικυρωμένα – εφόσον τούτο απαιτείται 

κατ’ εφαρμογή των κείμενων διατάξεων – άλλως απλά αντίγραφα των οικείων συμβάσεων για την 

εκτέλεση των ανωτέρω έργων, όπου θα αναφέρεται ρητά ο χρόνος υπογραφής, η διάρκεια, ο τόπος 

εκτέλεσης και ο προϋπολογισμός έκαστου έργου, συνοδευόμενου του καταλόγου από βεβαιώσεις 

καλής εκτέλεσης των συμβάσεων αυτών.   
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10] Πιστοποίηση διάθεσης επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που 

αναγράφονται στο Μέρος Β’ της παρούσης Προκήρυξης. Επιπλέον, απαιτείται εν προκειμένω να 

υποβληθεί και Δήλωση του προσφέροντα ως προς την ομάδα εκτέλεσης του έργου, που θα 

συνοδεύεται από τα αναφερόμενα αναλυτικά στο Μέρος Β’ της παρούσης Προκήρυξης, ήτοι 

αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, αποδεικτικά στοιχεία εμπειρίας, τίτλους σπουδών, άδειες - πτυχία 

και Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής συμμετοχής).  

 

11] Πιστοποίηση διάθεσης εξοπλισμού και λοιπού, σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις του 

προγράμματος, όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται στο Μέρος Β’ της παρούσης.  

 

12] Δήλωση αναφορικά με την ομάδα προσωπικού και τυχόν υπεργολάβους που θα απασχοληθούν 

από τον υποψήφιο Ανάδοχο κατά την εκτέλεση του προγράμματος, η οποία θα συνοδεύεται από 

βιογραφικά, τίτλους σπουδών και Υπεύθυνες Δηλώσεις του συμμετέχοντος προσωπικού και των 

εργολάβων περί αποδοχής της συμμετοχής τους, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην τεχνική 

περιγραφή του έργου.  

 

ΙΙΙ. Πλέον των ανωτέρω, για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας 

των υποψηφίων, απαιτείται οι προσφέροντες, επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλλουν μαζί με την 

προσφορά τους και τα αναφερόμενα ανωτέρω δικαιολογητικά και τα ακόλουθα δικαιολογητικά 

πιστοποίησης χρηματοοικονομικής και οικονομικής ικανότητας.  

 

Πιο συγκεκριμένα, απαιτείται να υποβάλλουν ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών ή 

εκκαθαριστικά σημειώματα (στην περίπτωση φυσικών προσώπων) των τριών (3) τελευταίων 

διαχειριστικών χρήσεων. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί για μικρότερο χρονικό διάστημα, υποβάλλει 

τους ισολογισμούς που έχουν εκδοθεί και τις δηλώσεις κύκλου εργασιών που αφορούν στο διάστημα 

αυτό. 

 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  

Ι. Για τις Υπεύθυνες Δηλώσεις και εν γένει για τις Δηλώσεις:  

1. Οι υπεύθυνες δηλώσεις και εν γένει οι δηλώσεις που απαιτούνται από την παρούσα Προκήρυξη 

απαιτείται να φέρουν σφραγίδα της επιχείρησης και να υπογράφονται: 

- από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στο διαγωνισμό (σε περίπτωση ατομικής 

επιχείρησης), ή 

- όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού. 

Στην περίπτωση αυτή, δεν απαιτείται οι υπεύθυνες δηλώσεις και οι δηλώσεις εν γένει να φέρουν 

βεβαίωση γνησίου υπογραφής, εκτός εάν υπέχουν θέση εξουσιοδότησης. 
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2. Οι υπεύθυνες δηλώσεις και δηλώσεις που υπογράφονται ψηφιακά δεν απαιτείται να φέρουν 

σφραγίδα και υπογραφή. 

 

3. Στις υπεύθυνες δηλώσεις και στις δηλώσεις εν γένει που απαιτούνται από την παρούσα θα 

αναγράφονται οπωσδήποτε όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, προκειμένου να είναι σωστές και πλήρεις. 

 

4. Όπου στην παρούσα Προκήρυξη αναφέρεται Υπεύθυνη Δήλωση εννοείται η Υπεύθυνη Δήλωση του 

ν. 1599/1986, όσον αφορά συμμετέχουσες ή μη επιχειρήσεις ή έτερα πρόσωπα με έδρα στην Ελλάδα. 

Όσον αφορά συμμετέχουσες ή μη επιχειρήσεις ή έτερα πρόσωπα με έδρα στην αλλοδαπή, εννοείται 

αντιστοίχως είτε η κατά τα άνω Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, είτε ένορκη βεβαίωση, που 

δίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή στα κράτη που δεν 

προβλέπεται από το νόμο ένορκη βεβαίωση, επίσημη δήλωση που γίνεται από τον συμμετέχοντα ή μη 

ή έτερο πρόσωπο ενώπιον δικαστικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή του αρμόδιου επαγγελματικού 

οργανισμού του κράτους εγκατάστασης της επιχείρησης. 

 

ΙΙ. Για τις Εγγυήσεις:  

 Εγγύηση Συμμετοχής  

1] Η εγγύηση για την συμμετοχή στο Διαγωνισμό ορίζεται σύμφωνα με το εδάφιο α της 1ης 

παραγράφου του άρθρου 157 του ν. 4281/2014 και τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 11 της 

Υπουργικής Απόφασης Π1/2390/2013 σε ποσοστό 2% της προεκτιμώμενης συνολικής αξίας της 

προκηρυσσόμενης σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., δηλαδή σε ποσό επτά χιλιάδες 

διακόσια ευρώ (7.200,00 €).  

2] Για την εγγύηση συμμετοχής ως προεκτιμώμενη αξία της σύμβασης νοείται ο ενδεικτικός 

προϋπολογισμός που έχει γίνει από την Αναθέτουσα Αρχή και όχι η προσφορά του διαγωνιζομένου.  

3] Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να ισχύει για έξι (6) τουλάχιστον μήνες 

μετά την καταληκτική ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού κατά τα αναγραφόμενα στην 

παρούσα Προκήρυξη. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, 

εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης συμμετοχής.  

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

ισχύος αυτής ή δεν προσέλθει εγκαίρως για την υπογραφή της σύμβασης.  

5] Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον διαγωνιζόμενο που θα επιλεγεί ως Ανάδοχος με την 

προσκόμιση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης εντός πέντε (5) ημερών από την 

υπογραφή της Σύμβασης. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής των υπολοίπων διαγωνιζόμενων 

επιστρέφονται εντός πέντε (5) 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, αφού όμως πρώτα αυτοί υποβάλλουν αίτηση προς 

την Αναθέτουσα Αρχή, όπου θα ζητούν την επιστροφή της εγγύησης συμμετοχής την οποία 

υποχρεούνται να παραλάβουν με ειδικώς εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο.  
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6] Τυχόν προσφορές που θα υποβληθούν χωρίς να συνοδεύονται από την προβλεπόμενη στο παρόν 

εγγύηση συμμετοχής ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση συμμετοχής, θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δε λαμβάνονται υπ' όψιν. 

7] Οι εγγυήσεις συμμετοχής, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει, πρέπει να αναφέρουν κατ’ 

ελάχιστον τα ακόλουθα: 

1. Την ημερομηνία έκδοσης. 

2. Τον εκδότη. 

3. Την Αναθέτουσα Αρχή προς την οποία απευθύνονται («ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.»). 

4. Τον αριθμό της εγγυητικής επιστολής. 

5. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 

6. Την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του υποψηφίου υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 

7. Τον αριθμό της σχετικής Προκήρυξης και την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

8. Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα & ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος 

της διαίρεσης και της διζήσεως. 

9. Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Αναθέτουσας Αρχής και ότι θα καταβληθεί 

ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 

βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απεύθυνση απλής έγγραφης 

ειδοποίησης. 

10. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου. 

11. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει επί ποινή 

αποκλεισμού να ισχύει για έξι (6) τουλάχιστον μήνες μετά την καταληκτική ημερομηνία διενέργειας 

του διαγωνισμού κατά τα αναγραφόμενα στην παρούσα Προκήρυξη.  

12. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της σε περίπτωση 

που υποβληθεί σχετικό αίτημα από την Αναθέτουσα Αρχή. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από 

την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

 

8] Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή 

αρχείου pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής σε έντυπη 

μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 

 

 Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

1] Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5 %) επί του προϋπολογισμού 

της σύμβασης που θα προκύψει από την προσφορά του αναδόχου, ώστε ο προσφέρων στον οποίο θα 

γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το 

ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5 % επί της συνολικής συμβατικής αξίας μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με το β εδάφιο της 1ης παραγράφου του 157ου άρθρου του 

ν. 4281/2014. 

2] Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
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3] Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει, πρέπει απαραίτητα να 

αναφέρουν ό,τι αναφέρουν και οι εγγυήσεις συμμετοχής κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, με τις εξής 

διαφοροποιήσεις: 

(α) Δεν θα αναφέρουν τον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής Προκήρυξης και την ημερομηνία 

διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

(β) Θα αναφέρουν την προς εκτέλεση σύμβαση. 

(γ) Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αυτός θα πρέπει να είναι 

μεγαλύτερος από την διάρκεια της σύμβασης, κατά δύο (2) μήνες. 

4] Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική εκτέλεση της σύμβασης  

και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων εκατέρωθεν.  

Τόσο η εγγύηση συμμετοχής όσο και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης εκδίδονται από 

αναγνωρισμένα τραπεζικά ή πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα 

στην Ελλάδα ή σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

Ε.Ο.Χ., ή σε κράτος που έχει υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την 

Ε.Ε. και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Επιπλέον οι προβλεπόμενες 

στην παρούσα εγγυητικές επιστολές δύνανται να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να 

παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 

αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 

 

ΙΙΙ. Για τις Ενώσεις Οικονομικών Φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

Σε περίπτωση που υποβάλλεται κοινή προσφορά από ένωση οικονομικών φορέων όλα τα παραπάνω 

δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν για κάθε μέλος της ένωσης, επί ποινή αποκλεισμού. 

Επιπλέον, ως προς την εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τον όρο ότι η εν λόγω εγγύηση 

καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας.  

 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση προσώπων απαιτείται να υποβληθεί και υπεύθυνη 

δήλωση – με ποινή αποκλεισμού - από έκαστο μέλος της ένωσης στην οποία θα δηλώνεται η πρόθεση 

του μέλους να συμμετέχει στην ένωση καθώς και το ποσοστό συμμετοχής του στην ένωση.  

 

IV. Διάφορα  

1] Διορισμός Αντικλήτου: Ο προσφέρων δύναται με υπεύθυνη δήλωσή του, που υποβάλλεται με 

τα προβλεπόμενα ανωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής, να ορίζει αντίκλητο ως υπεύθυνο για την 

επικοινωνία του προσφέροντα με την Αναθέτουσα Αρχή και για κάθε κοινοποίηση από την 

Αναθέτουσα Αρχή προς τον προσφέροντα. Στην υπεύθυνη δήλωση απαιτείται να περιλαμβάνονται τα 

πλήρη στοιχεία του προσώπου αυτού (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, 

fax κλπ). Επισημαίνεται ότι ο ορισμός αντικλήτου δεν είναι υποχρεωτικός για τους προσφέροντες. 

 

2] Η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών δύναται να ζητήσει τη 

συμπλήρωση ελλείψεων των δικαιολογητικών, εκτός από αυτά που ζητούνται επί ποινή αποκλεισμού, 
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και οι υποψήφιοι υποχρεούνται να τα προσκομίσουν μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την 

ημερομηνία που θα ζητηθούν από την Επιτροπή.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 8: ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

1. Τόπος & προθεσμία υποβολής προσφοράς 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 

Όσοι οικονομικοί φορείς επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό απαιτείται να καταρτίσουν και 

να υποβάλλουν ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr την προσφορά 

τους καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ό,τι άλλο απαιτείται από την παρούσα, μέχρι την 

καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα Προκήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε 

ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία 

(ενδεικτικά Π.Δ. 60/2007 και άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013  «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»). Μετά την παρέλευση της κατά τα άνω ταχθείσας καταληκτικής ημερομηνίας και 

ώρας καθίσταται αδύνατη η υποβολή οποιασδήποτε προσφοράς.  

 

Οι προσφορές απαιτείται με ποινή απαραδέκτου σε αντίθετη περίπτωση να: 

i. Έχουν συνταχθεί υποχρεωτικά με τον τρόπο που αναφέρεται κάτωθι στην παράγραφο 2 του 

παρόντος Άρθρου και να φέρουν ψηφιακή υπογραφή του προσφέροντος ή του νομίμου εκπροσώπου 

του. 

ii. Αναγράφουν τη συνολική τιμή της υποβληθείσας οικονομικής προσφοράς αριθμητικώς και 

ολογράφως. 

 

Οι προσφορές που θα υποβληθούν εμπρόθεσμα στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 

συστήματος, δεν θα αποσφραγιστούν μέχρι την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού. Στις 

περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις του 

άρθρου αυτού και τις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης δεν λαμβάνονται υπ' όψιν.  

 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις 

προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της παρούσης Προκήρυξης και της κείμενης νομοθεσίας.  

 

Προσφορές που κριθούν ως αόριστες ή/και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή περιέχουν όρους αντίθετους ή 

αντιφατικούς προς την Προκήρυξη ή/και αιρέσεις ή/και προϋποθέσεις, χαρακτηρίζονται ως μη 

αποδεκτές και απορρίπτονται αυτομάτως και αυτοδικαίως, άνευ ειδικότερης περαιτέρω ανάγκης 

αιτιολογίας για την απόρριψή τους. 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Η υποβολή προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των όρων 

της παρούσης προκήρυξης.  

 

Επισημαίνεται ότι ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω 

του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του ν. 4155/2013 και την παρ. 3 του άρθρου 138 του ν. 4281/2014. 

 

2. Περιεχόμενο Ηλεκτρονικού Φακέλου Προσφοράς 

 

Το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού φακέλου ορίζεται ως εξής: 

(α) Ένας (1) (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική 

προσφορά» και  

(β) ένας (1) (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», 

όπου ο κάθε (υπο)φάκελος αντιστοιχεί στην σχετική κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο 

σύστημα ηλεκτρονικής διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού. 

 

 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»  

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά»  

περιλαμβάνονται με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση:  

 

α) τα στοιχεία και δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 7 της 

παρούσης, σε μορφή αρχείου τύπου pdf 

β) η τεχνική προσφορά η οποία 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.  

 

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται από την Προκήρυξη δεν έχουν αποτυπωθεί στο 

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

τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. Κάθε υποψήφιος 

ανάδοχος οφείλει να υποβάλει με τα τεχνικά στοιχεία της προσφορά τους το σύνολο των 

πιστοποιητικών, υπεύθυνων δηλώσεων και λοιπών διασφαλίσεων που προβλέπονται από την 

παρούσα. 

 

Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά 

στοιχεία. Ενδεχόμενη εμφάνιση οικονομικών στοιχείων αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 
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Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς περιέχει τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς του 

Προσφέροντος, ως ακολούθως:  

Α] Τεχνική έκθεση σχετικά με την πληρότητα και αρτιότητα του γενικού και ειδικού αντικειμένου σε 

σχέση με την διαχείριση, την τεχνική υποστήριξη (μέσα υλοποίησης), την διασφάλιση της ποιότητας 

των προσφερομένων υπηρεσιών σύμφωνα με το Μέρος Β’ της παρούσας. Ειδικότερα, θα πρέπει να 

γίνεται αναλυτική αναφορά στα διαθέσιμα μέσα υλοποίησης του έργου και τεκμηρίωση της 

αναγκαιότητας τους για την αποτελεσματική υλοποίησή του. 

 

Β] Τεχνική έκθεση σχετικά με την μεθοδολογία προσέγγισης και υλοποίησης του έργου, όπως αυτό 

περιγράφεται στο Μέρος Β’ της παρούσας, σε σχέση με τους στόχους – χρήση αναγνωρισμένων 

μεθοδολογιών, χρονοδιάγραμμα, ρεαλιστικότητα προσέγγισης, αποδοτικότητα και 

αποτελεσματικότητα συντονιστή - υπεύθυνου έργου 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 την 

ποιοτικότερη παροχή των υπηρεσιών του.  

Η πρόβλεψη των παραπάνω υπό Α] Β] και Γ] στοιχείων δεν αποκλείει την υποβολή επιπλέον 

οιωνδήποτε άλλων στοιχείων που ο υποψήφιος κρίνει σκόπιμο να συμπεριλάβει στην τεχνική 

προσφορά του για τον σκοπό αυτό κατά την κρίση του. 

 

Αναλυτικά τα κριτήρια και ο τρόπος αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών περιγράφονται στο 

άρθρο 14 της παρούσας. 

 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 

Προσφορά» της προσφοράς υποβάλλονται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε 

μορφή αρχείου τύπου pdf, με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση.  

 

Τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία που έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον διαγωνιζόμενο 

υπογράφονται από τον ίδιο και φέρουν την ψηφιακή υπογραφή του. Ειδικότερα, οι απαιτούμενες 

δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του (υπο)φακέλου με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - 

Τεχνική προσφορά» υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν 

απαιτείται βεβαίωση γνησίου υπογραφής, εκτός αν υπέχουν θέση εξουσιοδότησης. 

 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 

Προσφορά» της προσφοράς προσκομίζονται - με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση - από τον 

προσφέροντα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών (από την ηλεκτρονική υποβολή) στο πρωτόκολλο 

της Αναθέτουσας Αρχής, πλην των Φ.Ε.Κ. και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή, με 

διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά και στοιχεία της 
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τεχνικής προσφοράς του. Τα δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 

συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά αλλά 

απαιτούνται να προσκομισθούν στην αρμόδια υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής εντός της ανωτέρω 

αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά - στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από 

τον ίδιο τον οικονομικό φορέα (προσφέροντα) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του 

υπογραφή, ενδεικτικά η εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης, πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις που 

έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά απαιτείται να υποβληθούν από τον προσφέροντα στην Αναθέτουσα Αρχή 

σε έντυπη μορφή σε σφραγισμένο φάκελο με την σήμανση «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική 

Προσφορά» ο οποίος θα φέρει τον τίτλο και αριθμό της Προκήρυξης. 

 

Απαιτούμενα από την παρούσα διακήρυξη για προσκόμιση σε έντυπη μορφή στοιχεία, τα οποία 

υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την καθοριζόμενη προθεσμία, θεωρούνται 

εκπρόθεσμα κατατεθειμένα και οδηγούν αυτόματα σε απόρριψη της προσφοράς. 

 

Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται 

από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι 

τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) 

του κατασκευαστικού οίκου.  

 

 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»  

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

του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί και να περιέχει τα 

απαιτούμενα από τη διακήρυξη oικovoμικά στοιχεία της προσφοράς και να υποβληθεί ηλεκτρονικά, 

με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση. 

Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφεται επί ποινή αποκλεισμού το συνολικό ποσό σε ΕΥΡΩ 

ολογράφως και αριθμητικώς, με και χωρίς Φ.Π.Α., έναντι του οποίου προτίθεται ο υποψήφιος να 

εκτελέσει την σύμβαση.  

 

Η οικονομική προσφορά θα υπογράφεται επί ποινή αποκλεισμού από τον ίδιο τον υποψήφιο πάροχο 

των υπηρεσιών (σε περίπτωση φυσικού προσώπου), ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψήφιου 

παρόχου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) και σε περίπτωση σύμπραξης ή κοινοπραξίας, είτε από 

όλα τα μέλη της, είτε από τον διορισμένο κοινό εκπρόσωπό τους.  

 

Οι προσφορές θα πρέπει να προβλέπουν χρονική διάρκεια ισχύος τουλάχιστον έξι (6) μηνών. 

 

Στην υποβληθείσα οικονομική προσφορά θα συμπεριλαμβάνονται και ενδεχόμενες υπέρ τρίτων 

κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση που είναι δυνατό να προκύψει κατά την εκτέλεση της 
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σύμβασης. Ειδικές δαπάνες που είναι πιθανόν να πραγματοποιήσει ο Ανάδοχος για λογαριασμό της 

Αναθέτουσας Αρχής βαρύνουν τον Ανάδοχο και συμπεριλαμβάνονται στην προσφερόμενη τιμή. 

 

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.  

 

Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές 

φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά 

αρχεία. 

 

Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση των απαιτήσεων της διακήρυξης, υποβολής 

δικαιολογητικών του (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», η προσφορά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

 

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». 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

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 συντάκτες τους. 

 

Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, τουναντίον απορρίπτεται ως απαράδεκτη 

κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται από τον 

προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης 

Προσφορών και με τον τρόπο που υποδεικνύεται από αυτήν. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται 

σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που 

ζητήθηκαν. 

 

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, 

ενδεχόμενη γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα 



26 
 

συμφέροντά του προσφέροντος, ιδίως αν τα στοιχεία αυτά αφορούν στα τεχνικά ή εμπορικά 

απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών, ο προσφέρων σημαίνει με χρήση του 

σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό 

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. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού 

χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα 

της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου και ρητά δεν αφορά την οικονομική προσφορά του. 

 

ΑΡΘΡΟ 9: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Οι προσφορές των υποψηφίων στον διαγωνισμό ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για έξι 

(6) μήνες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

Η ισχύς των προσφορών των υποψηφίων στο διαγωνισμό μπορεί να παρατείνεται, εφόσον τούτο 

ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Ο Ανάδοχος υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η σύμβαση αποδέχεται με την υπογραφή της σύμβασης 

την παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς του για όσο διαρκεί η ισχύς της σύμβασης αυτής. 

 

ΑΡΘΡΟ 10: ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ & ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές - με ποινή αποκλεισμού, σε αντίθετη περίπτωση - 

αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές, οι οποίες απορρίπτονται ως απαράδεκτες σε περίπτωση 

που τυχόν υποβληθούν. 

Ομοίως, δεν γίνονται δεκτές προσφορές για εκτέλεση μέρους του προκηρυσσόμενου με την παρούσα 

προγράμματος.  

 

ΑΡΘΡΟ 11: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 

Έκαστη υποβαλλόμενη προσφορά αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του προσφέροντα υποβαλλόμενη 

για τους σκοπούς του προβλεπόμενου στην παρούσα διαγωνισμού. 

Η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιεί σε κάθε προσφέροντα που θα αποκλεισθεί από τον διαγωνισμό ή 

του οποίου η προσφορά θα απορριφθεί, τους λόγους αποκλεισμού ή απόρριψης αντίστοιχα, σύμφωνα 

με τις κείμενες διατάξεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 12: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  

Κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού, της νομιμότητας διενέργειάς του, της συμμετοχής 

υποψηφίου σε αυτόν, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται υποβολή ένστασης από τους 

δικαιούμενους προς τούτο για λόγους νομιμότητας και ουσίας.  
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Ειδικότερα, κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού η ένσταση ασκείται μόνο από όσους δικαιολογούν 

έννομο συμφέρον μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της προκήρυξης 

μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, οι οποίες και 

συνυπολογίζονται. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την 

Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία αφού γνωμοδοτήσει αιτιολογημένως, εν συνεχεία εκδίδει σχετική 

απόφαση το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την διενέργεια του διαγωνισμού. 

 

Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής που αφορούν την συμμετοχή 

οποιουδήποτε υποψηφίου στον διαγωνισμό ένσταση ασκείται μόνο από προσφέροντα που συμμετέχει 

στο διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους 

που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Στην περίπτωση αυτή η τυχόν ασκηθείσα ένσταση δεν 

επιφέρει αναβολή ή διακοπή της διενέργειας του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται από την Επιτροπή 

Ενστάσεων που γνωμοδοτεί αιτιολογημένως. Απόφαση επί της ένστασης εκδίδεται εντός δέκα (10) 

ημερών από την υποβολή της. Η ένσταση κατά της συμμετοχής υποψηφίου σε διαγωνισμό 

κοινοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο 

(2) ημερών από την υποβολή της.  

 

Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως την κατακυρωτική απόφαση, ένσταση ασκείται μέσα σε 

χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος ανάδοχος 

έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της Αναθέτουσας Αρχής. Η ένσταση αυτή 

κοινοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, σε 

αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή Ενστάσεων του 

Διαγωνισμού που γνωμοδοτεί αιτιολογημένως. Απόφαση επί της ένστασης εκδίδεται εντός δέκα (10) 

ημερών από την υποβολή της. 

 

Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, ένσταση ασκείται και κατά της κατακυρωτικής απόφασης μέσα σε 

χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο υποψήφιος που συμμετείχε στον 

διαγωνισμό έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και της κατάθεσης των 

προβλεπόμενων δικαιολογητικών κατακύρωσης.  

Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η προβολή λόγων 

που αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών κατακύρωσης, που προσκομίζει 

ο/οι υποψήφιος προς τον οποίο/ους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.  

 

Η ένσταση αυτή κοινοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την 

υποβολή της, στον υποψήφιο Ανάδοχο κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από την 

Επιτροπή Ενστάσεων που γνωμοδοτεί αιτιολογημένως. Απόφαση επί της ένστασης εκδίδεται εντός 

δέκα (10) ημερών από την υποβολή της. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης 

με δική τους φροντίδα.  
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Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφερόμενους, δεν 

γίνονται δεκτές.  

 

Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες και θεωρούνται ως μη υποβληθείσες. 

 

ΑΡΘΡΟ 13: ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Η αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με την απαιτούμενη από 

το σύστημα διαδικασία, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο διενέργειας του διαγωνισμού και 

αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης 

Προσφορών), εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 

συμβάσεων και διαδικασιών. 

 

Η Επιτροπή προβαίνει στην διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, τέσσερις (4) εργάσιμες 

ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, σε ημερομηνία και ώρα που 

καθορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

Κατά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών γίνεται αποσφράγιση μόνο 

των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». Οι 

ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των 

αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε 

αυτούς, των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων 

αυτών. 

 

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – 

Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό επιτρέπεται να έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση 

στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Για την αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες 

ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα / ειδοποίηση, που παράγεται αυτόματα από το σύστημα. 

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

προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική 

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

των οικονομικών προσφορών που προσφέρθηκαν.  

 

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών ελέγχει την ορθότητα και 

πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά από κάθε 

προσφέροντα και εξετάζει εάν έχουν υποβληθεί και εάν φέρουν το αναγκαίο περιεχόμενο αυτών 

σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης. 
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Κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας, η αρμόδια Επιτροπή ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες του 

συστήματος από την Αναθέτουσα Αρχή, δύνανται 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, με ποινή αποκλεισμού σε 

αντίθετη περίπτωση, 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 ως άνω Επιτροπή 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. 

 

Εν συνεχεία, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει Πρακτικό με τα αποτελέσματά της.                                 

 

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

ανωτέρω στάδιο, και ότι καλύπτουν τις απαιτήσεις των δικαιολογητικών, η Επιτροπή προβαίνει 

προκειμένου για την επιλογή του αναδόχου σε αξιολόγηση και αριθμητική βαθμολόγηση κάθε 

αποδεκτής προσφοράς βάσει των τεχνικών στοιχείων που θα υποβάλλουν οι Υποψήφιοι νόμιμα και 

σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης. 

 

Σημειώνεται πως τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά συμμετοχής που υποβάλλονται και σε έντυπη 

μορφή πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να ταυτίζονται με τα αντίστοιχα υποβληθέντα ηλεκτρονικά.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 14: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1.Γενικά 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και 

Αξιολόγησης Προσφορών 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, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 13 της παρούσης, η αρμόδια Επιτροπή, αφότου 

παραλάβει τους ενσφράγιστους φακέλους με τα τυχόν επιμέρους απαιτούμενα σε έντυπη μορφή 

δικαιολογητικά των προσφορών, τα οποία έχουν κατατεθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

προκήρυξης από τους συμμετέχοντες και αποσφραγίσει τους κυρίως φακέλους και τους υποφακέλους 

με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», προχωρεί στην καταχώρηση 

όσων έχουν υποβάλει προσφορές, σε πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών – τεχνικών 

προσφορών, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της. 
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Ακολούθως, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού Αξιολόγησης Προσφορών προχωρεί στην 

αξιολόγηση και βαθμολόγηση των Τεχνικών Προσφορών των διαγωνιζόμενων, οι οποίοι δεν 

αποκλείσθηκαν κατά την διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών τους, κατά τα αναφερόμενα 

ανωτέρω στο άρθρο 13 της παρούσης.  

 

Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης εκείνο της «πλέον 

συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς» σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 

1α του άρθρου 51 του ΠΔ 60/2007. Ως εκ τούτου, η αξιολόγηση, βαθμολόγηση και κατάταξη των 

προσφορών θα γίνει με τα κριτήρια και τη μεθοδολογία που αναλύονται στη συνέχεια. 

 

2. Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς 

Για τις ανάγκες της αξιολόγησης έκαστης τεχνικής προσφοράς, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού 

και Αξιολόγησης Προσφορών θα ακολουθήσει την παρακάτω περιγραφόμενη διαδικασία: 

 

1] Αφού ελέγξει το περιεχόμενο των τεχνικών προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει εάν 

ικανοποιούν τους όρους της Προκήρυξης και καταχωρήσει σε σχετικό πρακτικό της τυχόν προσφορές 

που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας, για κάθε μία από αυτές, τους ακριβείς λόγους 

απόρριψης, 

 

2] θα προχωρήσει στη βαθμολόγηση των τεχνικών όρων, σύμφωνα με τα κριτήρια και τις οδηγίες 

αξιολόγησης που περιγράφονται στην επόμενη παράγραφο. Τεχνικές προσφορές που δεν θα 

συγκεντρώσουν το 60% της βαθμολόγησης στο σύνολό τους και ανά κριτήριο, κρίνονται 

απορριπτέες. 

 

Ειδικότερα, απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που κατά την κρίση της Επιτροπής: 

(α) είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίμησης ή έχουν δοθεί υπό αίρεση ή /και  

(β) παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης 

Προκήρυξης. 

 

3. Κριτήρια Τεχνικής Αξιολόγησης 

Για την τεχνική βαθμολόγηση των προσφορών που θα κριθούν αποδεκτές και δεν έχουν απορριφθεί 

για οιονδήποτε λόγο σε προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας, θα εφαρμοστεί ο παρακάτω πίνακας με 

τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας ο οποίος διαμορφώνεται ως εξής:  

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

A ΟΜΑΔΑ Α:   ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ-ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ σ1 (40% ) 
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1 Τεχνική έκθεση πληρότητας και αρτιότητας αντικειμένου (κατανόηση -

σαφήνεια πρότασης-εργαλεία υποστήριξης) 

15% 

2 Υπηρεσίες διαχείρισης, τεχνικής υποστήριξης και μέσα υλοποίησης του έργου. 

Αξιοπιστία και διασφάλιση των όρων ποιότητας των προσφερόμενων  

υπηρεσιών. 

25% 

Β ΟΜΑΔΑ Β:    ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ  

σ2 (60% ) 

1 Προτεινόμενη προσέγγιση και μεθοδολογία, χρήση αναγνωρισμένων 

μεθοδολογιών και προτύπων για την διατύπωση της προτεινόμενης 

προσέγγισης, χρονοδιάγραμμα, οργάνωση του έργου, ρεαλιστικότητα της 

προσέγγισης 

25% 

2 Δομή – σύνθεση - οργάνωση της Ομάδας Έργου και των Στελεχών της. 

Αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του Συντονιστή και του Αναπληρωτή 

του, δυνατότητα ανταπόκρισης σε ιδιαίτερες απαιτήσεις του έργου 

35% 

 

Ο βαθμός κάθε κριτηρίου είναι αριθμός με ακρίβεια μέχρι ενός δεκαδικού ψηφίου, και έχει ελάχιστη 

τιμή το μηδέν (0) και ανώτερη το εκατό (100). Οι βαθμοί που μπορεί να πάρει κάθε κριτήριο είναι οι 

ακόλουθοι: 

0 - 9,9: όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι μη ικανοποιητική ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο, 

10 - 49,9: όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι στοιχειωδώς ικανοποιητική ως προς το 

συγκεκριμένο κριτήριο, 

50 - 89,9: όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι ικανοποιητική ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο, 

90 - 100: όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι εξαιρετική ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο, 

 

Πιο συγκεκριμένα, μια προσφορά χαρακτηρίζεται: 

1. Μη ικανοποιητική, ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο όταν δεν ανταποκρίνεται στις 

προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου, είτε δεν υφίσταται, είτε 

θεωρείται ακατάλληλη για το έργο. 

2. Στοιχειωδώς ικανοποιητική, ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο όταν ανταποκρίνεται 

στοιχειωδώς στις προδιαγραφές και ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. 

3. Ικανοποιητική, ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο όταν ανταποκρίνεται πλήρως στις 

προδιαγραφές και ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. 

4. Εξαίρετη, ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο όταν ανταποκρίνεται πλήρως στις προδιαγραφές και 

στις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου και προσφέρει επιπλέον δυνατότητες 

χρήσιμες για το έργο. 

 

Κάθε μέλος της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών θα βαθμολογεί με 

ένα βαθμό από το 0 έως το 100 κάθε ένα από τα επιμέρους κριτήρια της τεχνικής αξιολόγησης. Ο 

βαθμός κάθε κριτηρίου σε επίπεδο Επιτροπής προκύπτει από το άθροισμα των σχετικών βαθμών του 

συνόλου των μελών της Επιτροπής διαιρεμένου δια του αριθμού των μελών της. Ο βαθμός αυτός 

πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου και εξάγεται ο τελικός βαθμός της 
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προσφοράς για το συγκεκριμένο κριτήριο. Το άθροισμα των βαθμών όλων των κριτηρίων δίνει το 

συνολικό βαθμό της τεχνικής προσφοράς. Σε όλους τους ανωτέρω υπολογισμούς η στρογγυλοποίηση 

φθάνει στο πρώτο δεκαδικό ψηφίο. Το τρίτο δεκαδικό ψηφίο αποκόπτεται όταν έχει τιμές 0, 1, 2, 3, 

4, στρογγυλοποιείται προς τα άνω όταν έχει τιμές 5, 6, 7, 8, 9. 

 

Η κλίμακα βαθμολογίας του κάθε κριτηρίου είναι από 0 - 100. 

Η κλίμακα συνολικής βαθμολογίας της Τεχνικής Προσφοράς είναι από 0-100.  

Η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς είναι το άθροισμα των γινομένων της βαθμολογίας 

του κάθε επιμέρους κριτηρίου επί τον συντελεστή βαρύτητας του καθενός εξ αυτών και ειδικότερα:  

 

ΒΤΠ α = ΒΚ Α1 Χ 0,15 + ΒΚ Α2 Χ 0,25 + ΒΚ Β1 Χ 0,25 + ΒΚ Β2 Χ 0,35  

 

όπου ΒΤΠ α είναι ο Συνολικός Βαθμός Τεχνικής Προσφοράς του προσφέροντος α, ΒΚ Α1 ο Βαθμός 

κριτηρίου Α1, ΒΚ Α2 ο Βαθμός κριτηρίου Α2 κλπ. 

Η αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας 80% στην διαμόρφωση της 

Συνολικής Βαθμολογίας έκαστης προσφοράς. 

 

Κατόπιν, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών συντάσσει σχετικό 

Πρακτικό με τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών & ελάχιστων προϋποθέσεων 

συμμετοχής, καθώς και της αξιολόγησης και βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών, και εισηγείται 

στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής την βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών.   

 

Η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει απόφαση έγκρισης του ως άνω πρακτικού της Επιτροπής, η οποία 

αναρτάται ηλεκτρονικά στο σύστημα, στο χώρο του διαγωνισμού και αποστέλλεται σχετική 

ηλεκτρονική ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) στους συμμετέχοντες για ενημέρωση με 

χρήση του συστήματος.  

 

Μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την εξέταση τυχόν 

υποβληθεισών, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών ορίζει την 

ημερομηνία αποσφράγισης των φακέλων των Οικονομικών προσφορών και ενημερώνει μέσω 

ηλεκτρονικού μηνύματος με χρήση του συστήματος τους προσφέροντες που δεν αποκλείσθηκαν κατά 

το προηγούμενο στάδιο. Εν συνεχεία προβαίνει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπό)φακέλων 

των Οικονομικών Προσφορών των διαγωνιζομένων, οι οποίοι αποκτούν πρόσβαση για ενημέρωση 

στο περιεχόμενο αυτών. 

 

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. 
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4. Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς 

 

Στην καθορισθείσα ως άνω ημερομηνία και ώρα, η αρμόδια Επιτροπή 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. 

 

Η Επιτροπή αποσφραγίζει τον υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 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, προκειμένου να διαπιστωθεί ο βαθμός στον οποίο ανταποκρίνονται στις 

απαιτήσεις της Προκήρυξης. 

 

Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι 

προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους όρους της Προκήρυξης. 

 

Η βαθμολογία έκαστης οικονομικής προσφοράς προκύπτει από το πηλίκο της χαμηλότερης 

προσφερθείσας αποδεκτής τιμής προς της τιμή της κάθε προσφοράς 

 

ΒΟΠ α = (ΧΠΤ/ ΟΠ α) Χ 100 

 

Όπου ΒΟΠ α είναι ο Βαθμός Οικονομικής Προσφοράς α, ΧΠΤ είναι η χαμηλότερη προσφερθείσα τιμή 

και ΟΠ α είναι η τιμή προφοράς α. 

 

Η αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας 20% στην διαμόρφωση της 

Συνολικής Βαθμολογίας κάθε προσφοράς.  

 

Η αρμόδια Επιτροπή αξιολογεί τις Οικονομικές Προσφορές σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω. Όσες 

οικονομικές προσφορές κριθούν παραδεκτές κατατάσσονται με βάση το κριτήριο κατακύρωσης. Εν 

συνεχεία η Επιτροπή προχωρεί στη σύνταξη Πρακτικού στο οποίο αναφέρονται τα αποτελέσματα της 

αξιολόγησης και η τελική κατάταξη των διαγωνιζομένων, το οποίο διαβιβάζει στο Διοικητικό 

Συμβούλιο της Αναθέτουσας Αρχής για την έκδοση σχετικής απόφασης έγκρισης της διαδικασίας 

αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών και της τελικής κατάταξης των προσφερόντων, από την 

οποία θα προκύψει ο προτιμητέος υποψήφιος ανάδοχος σύμφωνα με τα κάτωθι αναλυτικά 

εκτιθέμενα. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο σύστημα, στο χώρο του διαγωνισμού και 

αποστέλλεται σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) στους συμμετέχοντες 

για ενημέρωση με χρήση του συστήματος. 
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ΑΡΘΡΟ 15: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση έκαστης προσφοράς που έχει γίνει πλήρως αποδεκτή και 

μέχρι την κατακύρωση της σύμβασης στον Ανάδοχο, καμία διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση 

όρου της Προκήρυξης ή της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή. 

Ωστόσο, η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει το δικαίωμα, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από τον 

προσφέροντα την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς του, καθ’ όλη τη 

διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης που περιγράφεται στην παρούσα Προκήρυξη. Στην περίπτωση 

αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον Προσφέροντα. 

Τέτοιου είδους διευκρινίσεις θα υποβάλλονται στην αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και 

Αξιολόγησης Προσφορών, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, 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. 

 

ΑΡΘΡΟ 16:  ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση του αποτελέσματος του διαγωνισμού μπορεί να προτείνει: 

α. τη ματαίωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, την ακύρωση ή τη διακοπή του διαγωνισμού, 

β. τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των 

τεχνικών προδιαγραφών της Προκήρυξης, 

γ. τη ματαίωση του διαγωνισμού και την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφ’ όσον 

ισχύουν οι σχετικές προϋποθέσεις και το επιβάλλουν σημαντικοί λόγοι (προάσπιση της δημόσιας 

υγείας ή/και του δημοσίου συμφέροντος). 

 

ΑΡΘΡΟ 17: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Ανακοίνωση κατακύρωσης και υπογραφή σύμβασης 

Μετά την ολοκλήρωση του έργου της αξιολόγησης, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και 

Αξιολόγησης Προσφορών συντάσσει πρακτικό που θα περιλαμβάνει αναλυτικά την βαθμολόγηση 

έκαστης προσφοράς. Η συνολική βαθμολογία κάθε προσφοράς προκύπτει από το άθροισμα των 

γινομένων  

 

ΒΠ α = ΒΤΠ α Χ 0,80 + ΒΟΠ α Χ 0,20 

 

Όπου ΒΠ α ο συνολικός βαθμός Προσφοράς α, ΒΤΠ α ο βαθμός αξιολόγησης της Τεχνικής 

προσφοράς α και ΒΟΠ α ο βαθμός αξιολόγησης της Οικονομικής Προσφοράς α. 

 

Η ως άνω Επιτροπή υποβάλλει εν συνεχεία τον Συγκριτικό Πίνακα, μαζί με τα Πρακτικά και όλα τα 

στοιχεία του φακέλου του διαγωνισμού στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αναθέτουσας Αρχής 

προκειμένου για την λήψη της Κατακυρωτικής απόφασης. Ο προσφέρων που συγκέντρωσε την 

υψηλότερη συνολική βαθμολογία κηρύσσεται ανάδοχος του έργου. 
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Στον προσφέροντα που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση. Εάν η κατακύρωση ή 

η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προσφέροντα η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην 

Ελλάδα ή στον διορισμένο Αντίκλητό του, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετική 

τηλεομοιοτυπία στον αλλοδαπό προσφέροντα.  

 

Ο ανάδοχος στον οποίον κατακυρώθηκε η σύμβαση υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την 

ημερομηνία της ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, 

προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σε περίπτωση που δεν την έχει 

ήδη προκαταθέσει μαζί με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18 της παρούσης δικαιολογητικά 

κατακύρωσης.  

 

Εφόσον η σύμβαση υπογραφεί πριν την λήξη της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών που αναφέρεται 

παραπάνω, ο χρόνος υλοποίησης και εκτέλεσης της σύμβασης υπολογίζεται από την ημερομηνία 

υπογραφής της. 

 

Εάν ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση 

κηρύσσεται ΕΚΠΤΩΤΟΣ με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου. 

 

ΑΡΘΡΟ 18: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Ι. Ο Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση της σύμβασης, οφείλει εντός πέντε (5) 

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής 

(Ν. 2672/1998), να υποβάλλει σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα 

οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται ανωτέρω: 

  

Α. Οι Έλληνες πολίτες:  

1] Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Δύναται να κατατεθεί και κατά την υπογραφή της 

σύμβασης. 

 

2] Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της 

ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη 

δικαστική απόφαση για: 

(α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 

κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351της 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 25/6/1197 σελ.1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 

98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ 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) 
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(δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 

91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από τις παράνομες δραστηριότητες 

(ε) αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας 

(στ) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 

ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

  

3] Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου, πριν από 

την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό 

πτώχευση ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, ότι δεν τελεί υπό εκκαθάριση, αναγκαστική 

διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή άλλη ανάλογη κατάσταση που 

προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του και επίσης ότι δεν τελεί υπό 

διαδικασία κήρυξης σε εκκαθάριση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής 

διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία που προβλέπεται από τις 

σχετικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του. 

 

4] Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει 

ότι κατά την ημερομηνία της άνω ειδοποίησης, ο Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις 

του που αφορούν στην καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις του. Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά: 

- τόσο τους ίδιους τους εργοδότες όσο και όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, με 

οποιαδήποτε σχέση εργασίας κι αν είναι ασφαλισμένο σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό. 

- όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση - σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, αφορά 

και όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς 

οργανισμούς.  

- και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο τους οργανισμούς κύριας ασφάλισης, 

 

5] Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του 

Αναδόχου σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά του κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και 

αφετέρου ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης.  

 

Β. Οι αλλοδαποί:  

1] Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Ομοίως δύναται να κατατεθεί και κατά την υπογραφή 

της σύμβασης.  

 

2] Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής 

της χώρας εγκατάστασής του, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίησή της ως 

άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη 



37 
 

δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αναλυτικά αναφερόμενα ανωτέρω στην §2] περ. α) έως στ) 

αδικήματα του Υποκεφαλαίου Α. του παρόντος άρθρου,  

 

3] Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασής του, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί σε κάποια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται ανωτέρω στην §3] του Υποκεφαλαίου Α. του παρόντος άρθρου ή υπό ανάλογη 

κατάσταση ή διαδικασία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος, 

από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

 

4] Πιστοποιητικό εκδόσεως της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναλυτικά 

αναφέρονται ανωτέρω στην §4] του Υποκεφαλαίου Α. του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 

πιστοποιητικό.  

 

5] Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής του, από το οποίο προκύπτει ότι ήταν 

εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, 

κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθεί να παραμένει 

εγγεγραμμένος μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

 

Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή αυτά που εκδίδονται δεν 

καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του 

Αναδόχου που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή στα κράτη που 

δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη βεβαίωση, μπορεί να αντικατασταθεί από υπεύθυνη δήλωση, 

βεβαιωμένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή 

συμβολαιογράφο. 

 

Γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:  

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των υποκεφαλαίων Α. και Β. του παρόντος 

άρθρου, αντίστοιχα, εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου, το οποίο απαιτείται να υποβάλλεται 

πλέον για τους διαχειριστές (στις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και στις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές 

εταιρείες), για τους διαχειριστές και τα ομόρρυθμα μέλη στις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. & Ε.Ε.), για 

τον διευθύνοντα σύμβουλο στις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού 

προσώπου για τους νόμιμους εκπροσώπους του. 

Ειδικότερα, πρέπει να προσκομίζεται απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο 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 της περίπτωσης 2] του Υποκεφαλαίου Α. του παρόντος άρθρου. 
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Δ. Ενώσεις προσώπων - οικονομικών φορέων:  

Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά και δη για κάθε μέλος της Ένωσης.  

 

Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή τα εκδιδόμενα δεν 

καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύνανται να 

αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση έκαστου οικονομικού φορέα που δίνεται ενώπιον δικαστικής 

ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή στα κράτη που δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη 

βεβαίωση, μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση του μέλους, βεβαιωμένου του γνήσιου της 

υπογραφής, που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας 

εγκατάστασης.  

 

Στην ως άνω ένορκη βεβαίωση ή/και υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα 

δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή/και πιστοποιητικά και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο 

πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.  

 

ΙΙ. Η μη έγκαιρη και μη προσήκουσα υποβολή των παραπάνω αναφερόμενων δικαιολογητικών του 

παρόντος άρθρου συνιστά λόγο αποκλεισμού του υποψηφίου από τον διαγωνισμό και η σύμβαση 

συνάπτεται με τον επόμενο, κατά σειρά βαθμολογικής κατάταξης, υποψήφιο Ανάδοχο, με τις ίδιες ως 

άνω προϋποθέσεις.  

 

Η απαρίθμηση των δικαιολογητικών, τα οποία μπορούν να ζητηθούν, σύμφωνα με το παρόν άρθρο 

είναι περιοριστική.  

 

ΑΡΘΡΟ 19: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης και τον έλεγχο αυτών από την αρμόδια 

Επιτροπή της Αναθέτουσας Αρχής συντάσσεται πρακτικό το οποίο υποβάλλεται για έγκριση στο Δ.Σ. 

της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο με απόφασή του κατακυρώνει το έργο στον επιλεγέντα Ανάδοχο.  

 

Σε περίπτωση μη ταύτισης των υποβληθέντων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή δικαιολογητικών 

κατακύρωσης ή σε περίπτωση μη προσήκουσας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, η 

προσφορά απορρίπτεται και η Αναθέτουσα Αρχή καλεί με ηλεκτρονική σχετική ειδοποίηση τον 

επόμενο σε βαθμολογία στην κατάταξη των προσφερόντων να υποβάλλει σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα αναλυτικά ανωτέρω στο άρθρο 17 της παρούσης φάκελο δικαιολογητικών 

κατακύρωσης.  

Αντίστοιχη διαδικασία ακολουθείται σε κάθε περίπτωση που απορριφθεί η προσφορά του επόμενου σε 

βαθμολογία στην κατάταξη καλούμενου ως Αναδόχου.  

 

Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται και υπογράφεται η σχετική σύμβαση, η οποία 

ρυθμίζει όλες τις ειδικότερες λεπτομέρειες για την υλοποίηση του προγράμματος και την παροχή των 

προβλεπόμενων υπηρεσιών. 
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Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση την Κατακυρωτική απόφαση, την προσφορά που έγινε αποδεκτή 

από την Αναθέτουσα Αρχή, τις τυχόν τροποποιήσεις όρων που έγιναν αποδεκτές και από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη καθώς και τους όρους της Προκήρυξης. 

 

Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει  κατ’ 

ελάχιστον τα ακόλουθα: 

- Τον τόπο και τον χρόνο υπογραφής της σύμβασης. 

- Τα συμβαλλόμενα μέρη. 

- Τις υπηρεσίες που θα παράσχει ο Ανάδοχος προς υλοποίηση του προγράμματος (κατά τα 

αναλυτικά αναφερόμενα στο Μέρος Β’ της παρούσας). 

- Την συμφωνηθείσα τιμή προσφοράς για την παροχή των υπηρεσιών. 

- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παροχής των συμφωνημένων υπηρεσιών. 

- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα και με την τεχνική προσφορά του Αναδόχου. 

- Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. 

- Τον τρόπο πληρωμής. 

- Τον τρόπο επίλυσης τυχόν διαφορών που ανακύψουν μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. 

- Τις προβλεπόμενες ρήτρες.  

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει μέσα στην προθεσμία που αναφέρει η ανακοίνωση 

κατακύρωσης για την υπογραφή της σύμβασης. Εφόσον η σύμβαση υπογραφεί πριν από την 

παρέλευση της ταχθείσας προθεσμίας, το χρονοδιάγραμμα παροχής των συμφωνημένων υπηρεσιών 

εκκινεί από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.  

 

Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην 

προθεσμία που έχει ορισθεί με την ανακοίνωση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ. της 

Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 

  

Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος, το Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής δύναται, 

τηρουμένων των νομίμων προϋποθέσεων, να αναθέσει την εκτέλεση της σύμβασης στον επόμενο 

κατά σειρά διαγωνιζόμενο ή να επαναλάβει τον διαγωνισμό. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση 

λαμβάνεται εις βάρος του έκπτωτου. Επιπλέον, στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να 

υπογράψει τη Σύμβαση, η Αναθέτουσα Αρχή έχει δικαίωμα αποζημίωσης κατά του έκπτωτου 

Αναδόχου για κάθε θετική και αποθετική ζημία τυχόν υποστεί.  

 

Η σύμβαση θα υπογραφεί για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο 

αυτής. 

 

Το αντικείμενο της σύμβασης θα παραμείνει αμετάβλητο κατά την διάρκεια εκτέλεσής της. Η σύμβαση 

τροποποιείται μόνο όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν τα 
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συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από γνωμοδότηση των αρμόδιων οργάνων τους ή όταν τούτο καθίστατο 

αναγκαίο λόγω συνδρομής εξαιρετικών λόγων που αφορούν στην προάσπιση και προστασία της 

δημόσιας υγείας. 

 

ΆΡΘΡΟ 20: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της σύμβασης που πρόκειται να υπογραφεί μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του 

Αναδόχου ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως την 31η Δεκεμβρίου 2017. 

Αναλυτικά οι σχετικές με το χρονοδιάγραμμα απαιτήσεις, παρουσιάζονται στο Μέρος Β’  της παρούσας 

προκήρυξης. 

 

Λόγω του αντικειμενικώς ιδιαιτέρως ευαίσθητου αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον τούτο απαιτηθεί 

από τα επιδημιολογικά ή εντομολογικά δεδομένα ή άλλα στοιχεία τυχόν προκύψουν κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης (ενδεικτικώς έκδοση οδηγιών και αδειών για χρήση νέων μεθόδων από τα 

συναρμόδια Υπουργεία, ιδιαίτερες κλιματικές συνθήκες οι οποίες δύναται να ευνοούν την ανάπτυξη 

των εντόμων-φορέων, αναγκαιότητα πρόσθεσης νέων περιοχών παρέμβασης λόγω αντιμετώπισης 

προβλημάτων, τα οποία επιβάλλουν την διαφύλαξη της δημόσιας υγείας), η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί 

μονομερώς ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου της να παρατείνει την ισχύ της 

σύμβασης για τρεις (3) μήνες, ή και μέχρι την ανακήρυξη νέου μειοδότη, ή να αναθέσει στον 

Ανάδοχο επιπρόσθετες εργασίες που θα συνίστανται στην επανάληψη παρομοίων ή 

συμπληρωματικών υπηρεσιών αυτών της σύμβασης, στο μέτρο και υπό τις προϋποθέσεις ότι: 

α) Η παράταση θα γίνει με τους ίδιους όρους και την συμφωνηθείσα τιμή της αρχικής σύμβασης, 

εκτός αν άλλως αποφασισθεί, και 

β) Η παράταση δεν θα αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά τον χρόνο χορήγησης της. 

 

ΑΡΘΡΟ 21: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την υλοποίηση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης 

ανέρχεται σε 360.000,00 €, πλέον ΦΠΑ, και θα χρηματοδοτηθεί από πόρους της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου,  σύμφωνα με την από  29.1.2016 Σύμβασης που υπεγράφη μεταξύ της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου και της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία έχει αναλάβει την ευθύνη υλοποίησης του 

προγράμματος. 

 

Η καταβολή της αμοιβής του Αναδόχου θα γίνει τμηματικά, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του 

έργου και άμεσα με την πιστοποίηση των εκτελεσθεισών εργασιών και την καταβολή των αναγκαίων 

πιστώσεων από τους Φορείς που χρηματοδοτούν το έργο προς την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

ΑΡΘΡΟ 22: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, 

στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται αποκλειστικά και μόνο σε περιστατικά ανωτέρας 

βίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αρκεί να έχουν έγκαιρα και καλόπιστα γνωστοποιήσει στο 

άλλο μέρος το γεγονός ανωτέρας βίας και τα στοιχεία από τα οποία αυτό αποδεικνύεται. Αν το 
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γεγονός ανωτέρας βίας αφορά τον Ανάδοχο, η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα κατά την 

διακριτική της ευχέρεια να αναθέσει μέρος ή το σύνολο της σύμβασης σε τρίτον ανάλογα με τις 

περιστάσεις, πρωτίστως εάν τούτο απαιτείται από κατεπείγοντες λόγους για την προάσπιση και 

διαφύλαξη του αγαθού της δημόσιας υγείας, εν γένει του δημοσίου συμφέροντος, πάντοτε υπό τους 

όρους και προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος δεν δύναται 

να ζητήσει ως αποζημίωση ούτε το μέρος της αμοιβής που δεν έχει ακόμη καταβληθεί ή εν γένει 

οποιοδήποτε ποσό, το οποίο αντιστοιχεί σε μη παρασχεθείσες υπηρεσίες ούτε να εγείρει οιασδήποτε 

φύσης αξίωση κατά της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

ΑΡΘΡΟ 23: ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Ι. Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση από τη στιγμή που λάβει την εντολή για την 

παροχή των συμφωνηθεισών υπηρεσιών να προβεί στην υλοποίηση των συμφωνημένων δράσεων, 

προκειμένου για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον ο Ανάδοχος αδυνατεί να παράσχει τις συμφωνηθείσες υπηρεσίες και η αδυναμία του 

οφείλεται αποκλειστικά σε λόγους ανωτέρας βίας, τότε και μόνο τότε και αφού προηγουμένως  

γνωστοποιήσει τούτο εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή εντός 24 ωρών από την συνδρομή του 

λόγου ανωτέρας βίας, απαλλάσσεται της υποχρέωσης του για παροχή των προβλεπόμενων 

υπηρεσιών για όσο διάστημα ισχύουν οι λόγοι ανωτέρας βίας. 

 

ΙΙ. Κήρυξη αναδόχου έκπτωτου 

Αν ο ανάδοχος δεν εμφανιστεί για την υπογραφή της σύμβασης εντός της προθεσμίας που του έχει 

ταχθεί, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής.  

Παράλληλα, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την αποκατάσταση κάθε ζημιάς 

τυχόν υποστεί λόγω της επανάληψης του διαγωνισμού σε βάρος του Αναδόχου που δεν προσήλθε 

έγκαιρα για την υπογραφή της σύμβασης. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος, δυνάμει απόφασης του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας 

Αρχής, εάν αποδείξει πέρα από κάθε λογική αμφιβολία ότι συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας για τη μη 

έγκαιρη προσέλευσή του για την υπογραφή της σύμβασης ή για την αθέτηση των όρων της 

σύμβασης. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο με απόφαση του Δ.Σ. αυτής σε 

περίπτωση που αυτός παραβεί ή αθετήσει επανειλημμένα οποιοδήποτε όρο της Προκήρυξης, της 

υποβληθείσας προσφοράς ή της σύμβασης, ακόμη κι αν παραβεί όρο έστω και μία φορά, σε 

περίπτωση που η παράβαση αυτή κριθεί ιδιαίτερης σημασίας από την Αναθέτουσα Αρχή ώστε να 

κηρυχθεί ο ανάδοχος έκπτωτος. 

Σε αυτήν την περίπτωση, η εγγύηση καλής εκτέλεσης που κατατέθηκε από αυτόν καταπίπτει υπέρ 

της Αναθέτουσας Αρχής λόγω ποινικής ρήτρας. 

Αν μετά την πραγματοποίηση νέου διαγωνισμού λόγω συνδρομής κατεπείγουσας περίστασης, η 

δαπάνη που θα προκύψει είναι μεγαλύτερη από το ποσό που κάλυπτε η σύμβαση της Αναθέτουσας 

Αρχής με τον έκπτωτο ανάδοχο, η διαφορά δύναται να καλυφθεί υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής από 

τον έκπτωτο ανάδοχο. 
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ΆΡΘΡΟ 24: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

Η παρούσα Προκήρυξη θα δημοσιευτεί μια φορά σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας 

κυκλοφορίας, σε μία τοπική εφημερίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως καθώς και στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις. 

 

Επίσης, θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στην παρούσα Προκήρυξη και στα Μέρη 

Α’ και Β’ αυτής στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης βαραίνουν την Αναθέτουσα Αρχή.  

 

ΆΡΘΡΟ 25: ΑΣΑΦΕΙΑ 

Όταν η Προκήρυξη έχει ασάφεια υπερισχύει το Π. Δ. 60/2007 και συμπληρωματικά το ΠΔ 118/2007. 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β’  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

 

ΑΡΘΡΟ 26: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 

Η υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ 

ΕΝΤΟΜΟΥ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΗ ΤΗΣ ΕΛΟΝΟΣΙΑΣ ΜΕ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ ΓΙΑ ΤΗ Ν ΔΙΕΤΙΑ 2016 -2017» περιλαμβάνει κατά 

κύριο λόγο το σύνολο των στοχευμένων  παρεμβάσεων και απαιτούμενων ενεργειών  με στόχο την 

αντιμετώπιση – έλεγχο του εντόμου διαβιβαστή της ελονοσίας.  

 

Περιοχή υλοποίησης του έργου είναι η χωρική επικράτεια τoυ Δήμου Ευρώτα. 

 

Η Ελλάδα υπήρξε ανέκαθεν χώρα ενδημική για την ελονοσία, έως ότου τα εντατικά εθνικά 

προγράμματα καταπολέμησης της νόσου είχαν ως αποτέλεσμα την εξάλειψή της το 1974. Από τότε 

καταγράφονταν ετησίως περίπου 30 με 50 εισαγόμενα κρούσματα ελονοσίας. Ωστόσο, το 2009 

δηλώθηκαν στο Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ) έξι κρούσματα ελονοσίας 

από P.vivax με ενδείξεις εγχώριας μετάδοσης στη Λακωνία, δηλαδή κρούσματα που δεν ανέφεραν 

ιστορικό μετακίνησης σε ενδημικές για την ελονοσία χώρες. Το 2010 ένα κρούσμα με ενδείξεις 

εγχώριας μετάδοσης δηλώθηκε από τη Λακωνία και δύο από τη Βοιωτία. Το καλοκαίρι του 2011 

δηλώθηκαν στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. συνολικά 40 κρούσματα ελονοσίας χωρίς ιστορικό μετακίνησης. 

Τριάντα τέσσερα από τα παραπάνω κρούσματα διέμεναν στο Δήμο Ευρώτα της Περιφερειακής 

Ενότητας Λακωνίας, δύο στην Εύβοια, δύο στην Ανατολική Αττική, ένα στη Λάρισα και ένα στη 

Βοιωτία. Στο Δήμο Ευρώτα καταγράφηκαν, επίσης, άλλα 23 κρούσματα ελονοσίας που αφορούσαν σε 
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άτομα από ενδημικές για την ελονοσία χώρες (μετανάστες, εποχικούς εργαζόμενους σε αγροτικές 

εργασίες).  

 

Η επιδημιολογική και περιβαλλοντική διερεύνηση της συρροής αυτής υπέδειξαν ότι υπάρχουν 

συνθήκες κατάλληλες για την εισαγωγή και τοπική μετάδοση της ελονοσίας στην περιοχή του Ευρώτα 

Λακωνίας.  

 

Πιο συγκεκριμένα: i) υφίστανται οι περιβαλλοντικές συνθήκες που ευνοούν την αναπαραγωγή και 

την ανάπτυξη του πληθυσμού του διαβιβαστή - κουνουπιού του γένους Anopheles, ii) ο τοπικός 

πληθυσμός (ελληνικής ή έτερης εθνικότητας) εκτίθεται στα κουνούπια τις ώρες της δραστηριότητάς 

τους (σούρουπο έως αυγή), iii) η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι ιδανική για την αναπαραγωγή του 

διαβιβαστή και την περαιτέρω μετάδοση της ελονοσίας από τους μήνες Απρίλιο έως Οκτώβριο κάθε 

έτους και iv) πολλές αγροτικές περιοχές προσελκύουν εποχιακά μεγάλους πληθυσμούς μεταναστών 

από ενδημικές για την ελονοσία χώρες, αυξάνοντας με τον τρόπο αυτόν την πιθανότητα εισαγωγής 

του παρασίτου. 

 Σκοπός της υλοποίησης της παρούσας δράσης είναι η συνέχιση και εντατικοποίηση των στοχευμένων 

παρεμβάσεων που πραγματοποιηθήκαν τα προηγούμενα έτη όσον αφορά την αντιμετώπιση - έλεγχο 

του εντόμου διαβιβαστή, προκειμένου να επιτευχθεί ο δραστικός περιορισμός της μετάδοσης της 

νόσου.  

Ειδικότερα το έργο που πρόκειται να εκτελεστεί με την υπό ανάθεση σύμβαση περιλαμβάνει τα 

ακόλουθα στάδια:  

 

- Τοποθέτηση κουνουπιέρων εμποτισμένων με εντομοκτόνο. 

Στο συγκεκριμένο στάδιο ο Ανάδοχος προβλέπεται να τοποθετήσει εμποτισμένες με εντομοκτόνο 

κουνουπιέρες (Long Lasting Insecticide treated Nets - LLIN) στο σύνολο των καταλυμάτων 

μεταναστών προερχόμενων από ενδημικές για την ελονοσία χώρες στην περιοχή υλοποίησης του 

έργου.   

Η συγκεκριμένη δράση θα λάβει χώρα στα διοικητικά όρια του Δήμου Ευρώτα και θα 

πραγματοποιηθεί καθ’ όλο το χρονικό διάστημα που το έντομο - φορέας της ελονοσίας είναι 

δραστήριο.   

Στο τέλος κάθε χρονιάς ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή ή σε όποιον 

υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή σχετικούς χάρτες στους οποίους θα είναι χαρτογραφημένα το 

σύνολο των καταλυμάτων στα οποία τοποθετήθηκαν κουνουπιέρες κατά τα ανωτέρω.  

 

 

 - Διενέργεια υπολειμματικών ψεκασμών εσωτερικών Χώρων (IRS)  

Για την αντιμετώπιση των φορέων (διαβιβαστών) της ελονοσίας, σύμφωνα και με Οδηγίες του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ-WHO), προκειμένου να επιτευχθεί ελαχιστοποίηση των 

πληθυσμών ανωφελών κουνουπιών, θα πρέπει να διενεργηθούν κατάλληλες εφαρμογές 

υπολειμματικών ψεκασμών σε εσωτερικούς χώρους (IRS), οι οποίοι θα ακολουθούν τις συνιστώμενες 
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από τον ΠΟΥ κατευθυντήριες οδηγίες, ως συμπληρωματική δράση του έργου προνυμφοκτονίας. Στην 

παρούσα φάση απαιτείται να καλυφθεί κατ' ελάχιστον το 80% των καταλυμάτων μεταναστών 

προερχόμενων από ενδημικές για την ελονοσία χώρες.      

Σε κάθε εφαρμογή ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα αναγκαία και προβλεπόμενα μέτρα 

προφύλαξης των προσκομιζόμενων υλικών των εργαλείων, μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων, και 

να παρασκευάζει σχολαστικά το ψεκαστικό υγρό, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες χρήσεως των 

συγκεκριμένων σκευασμάτων  για την ασφάλεια των χρηστών, κυρίως για την προστασία του 

υψίστου αγαθού της δημόσιας υγείας και του φυσικού περιβάλλοντος. 

 

Πριν την εκτέλεση των ψεκαστικών εφαρμογών ο Ανάδοχος θα πρέπει να  διενεργήσει  έρευνα 

πεδίου για την παροχή βασικών στοιχείων για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό, την άρτια και 

αποτελεσματική οργάνωση και υλοποίηση των υπολειμματικών ψεκασμών προκειμένου να 

επιτευχθούν στοχευμένες και κατάλληλα προσαρμοσμένες εφαρμογές. 

 

Συγκεκριμένα ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στις κάτωθι δράσεις: 

 Στον εντοπισμό και αποτύπωση σε χάρτες των καταλυμάτων μεταναστών υψηλής 

επικινδυνότητας (κατοικίες μεταναστών).  

 Στην παρακολούθηση της διακύμανσης του πληθυσμού των ακμαίων κουνουπιών με 

συστηματικές μετρήσεις πεδίου που θα οδηγήσουν στο σχεδιασμό στοχευόμενων χωροχρονικά 

εφαρμογών. 

 Στην επιλογή και διάθεση σκευασμάτων. Ειδικότερα, τα βιοκτόνα που θα επιλεχθούν για τον 

ψεκασμό θα πρέπει να προέρχονται από τη λίστα των προτεινόμενων ουσιών και σκευασμάτων του 

WHO για Υπολειμματικούς Ψεκασμούς Εσωτερικών Χώρων (Indoor Residual Spraying, IRS)  και τα 

διαθέσιμα εγκεκριμένα σκευάσματα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την 

διενέργεια των υπολειμματικών ψεκασμών (ακμαιοκτονιών).  

 

- Διερεύνηση βιολογίας και ηθολογίας του εντόμου διαβιβαστή  

Η γνώση του εντόμου φορέα, της βιολογίας του, της ηθολογίας του και των παραμέτρων σχετικά με 

την προτίμηση λήψης αίματος (ενδόφιλο ή εξώφιλο), την προτίμηση του εντόμου σε ξενιστή 

(ανθρωποφιλία), την ώρα δραστηριοποίησης του και των παραμέτρων σχετικά με την ευαισθησία του 

σε χημικά σκευάσματα, αποτελεί μια ολοκληρωμένη δέσμη πληροφοριών που σκοπό έχει στην 

αξιοποίησή τους για την χρήση των καταλληλότερων και πιο εύστοχων μέτρων για την αντιμετώπισή 

του. 

Στο συγκεκριμένο στάδιο ο Ανάδοχος καλείται να αναπτύξει κατάλληλες μεθόδους ελέγχου των ως 

άνω παραμέτρων. 

Επίσης ο Ανάδοχος θα πρέπει: 

i) Να αναπτύξει κατάλληλη μεθοδολογία  για την καταγραφή  της πληθυσμιακής πυκνότητας των 

εντόμων διαβιβαστών της ελονοσίας πριν και μετά την διενέργεια των εφαρμογών.  

ii) Να καταγράψει τις επικρατούσες περιβαλλοντικές-κλιματολογικές συνθήκες  κατά τη διάρκεια 

υλοποίησης του έργου. 



45 
 

iii) Να συλλέξει κατάλληλα κοινωνικά δεδομένα που αφορούν το πρόγραμμα, όπως την πληθυσμιακή 

πυκνότητα των μεταναστών στους οικισμούς του Δήμου Ευρώτα. 

 Ο Ανάδοχος θα επεξεργαστεί τα παραπάνω δεδομένα με σκοπό την  εξαγωγή χρήσιμων 

συμπερασμάτων για την βιολογία-ηθολογία του εντόμου διαβιβαστή. 

 

- Υπολειμματικοί ψεκασμοί χώρων για την καταπολέμηση διαχειμαζόντων κουνουπιών 

διαβιβαστών. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιήσει υπολειμματικούς ψεκασμούς σε χώρους όπου 

διαχειμάζουν κουνούπια - διαβιβαστές της ελονοσίας. Οι ψεκασμοί θα πραγματοποιηθούν κατά την 

διάρκεια του χειμώνα, σε κατ’ ελάχιστον 120 καταλύματα υψηλής επικινδυνότητας, ακατοίκητα 

σπίτια, αποθήκες, στάβλους, υπόγεια, κλπ. 

 

Για τον σκοπό αυτό ο Ανάδοχος υποχρεούται αρχικά να εντοπίσει, καταγράψει και χαρτογραφήσει 

χώρους όπου διαχειμάζουν κουνούπια - διαβιβαστές και στη συνέχεια να πραγματοποιήσει 

κατάλληλους υπολειμματικούς ψεκασμούς καταπολέμησης αυτών. 

 

Σε κάθε εφαρμογή ο Ανάδοχος θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία και προβλεπόμενα μέτρα 

προφύλαξης των προσκομιζόμενων υλικών των εργαλείων, μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων, και 

να παρασκευάζει σχολαστικά το ψεκαστικό υγρό, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες χρήσεως των 

συγκεκριμένων σκευασμάτων για την ασφάλεια των χρηστών, κυρίως για την προστασία του υψίστου 

αγαθού της δημόσιας υγείας και του φυσικού περιβάλλοντος. 

 

Για την διενέργεια των υπολειμματικών ψεκασμών θα πρέπει πρώτα να γίνει κατάλληλη προετοιμασία 

των χώρων. 

 

- Διερεύνηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων των μέτρων ελέγχου αντιμετώπισης της 

ελονοσίας   

Ο στόχος αυτής της δράσης είναι να διερευνήσει τις πιθανές επιπτώσεις μιας επιτυχημένης 

παρέμβασης αντιμετώπισης της ελονοσίας  στην ατομική συμπεριφορά και τη γνώση για την υγεία 

που σχετίζονται με τη νόσο.    

Η μείωση των κρουσμάτων ελονοσίας σε χαμηλά επίπεδα θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την 

αντίληψη του κινδύνου της νόσου από τις τοπικές κοινότητες, καθώς και τους φορείς χάραξης 

υγειονομικής πολιτικής και τις στρατηγικές αντιμετώπισης της νόσου. 

Για τον σκοπό αυτό ο Ανάδοχος καλείται να πραγματοποιήσει σειρά επισκέψεων με στόχο την 

ενημέρωση του πληθυσμού και τη συμπλήρωση σχετικού ερωτηματολογίου.  

Ο Ανάδοχος στο τέλος κάθε έτους θα επεξεργάζεται και θα αναλύει τα ευρήματα που θα προκύπτουν 

από τα ανωτέρω ερωτηματολόγια, προκειμένου να εξάγει χρήσιμα συμπεράσματα για τις αρμόδιες 

υπηρεσίες και τους εμπλεκόμενους φορείς αναφορικά με την αντίληψη - συμπεριφορά των κατοίκων. 
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- Παράδοση Τελικής Έκθεσης Πεπραγμένων και περιοδικών αναφορών. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά το πέρας του έργου να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή αναλυτική 

Τελική Έκθεση Πεπραγμένων, η οποία θα περιλαμβάνει το σύνολο των δεδομένων που συλλέχθηκαν 

κατά την πορεία εξέλιξης του έργου - αξιολόγηση του έργου – προβλήματα που προέκυψαν καθώς 

και προτάσεις για μελλοντικά προγράμματα. Αναλυτικότερα στην ως άνω Έκθεση ο Ανάδοχος 

καλείται να συμπεριλάβει αναλυτική μνεία της μεθοδολογίας εκτέλεσης του έργου, καθώς επίσης 

τυχόν δυσκολίες ή προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά την εφαρμογή των δράσεων σε κάθε 

επιμέρους περιοχή εκτέλεσης του έργου και να αξιολογήσει τμηματικά και συλλογικά τις δράσεις. 

 

4.  Άλλες συμπληρωματικές ενέργειες 

Ο Ανάδοχος μετά από συνεργασία και συμφωνία με την Αναθέτουσα Αρχή δύναται να προβεί σε όλες 

τις ενδεικνυόμενες επιπλέον ενέργειες που θα διασφαλίσουν το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα στην 

υλοποίηση του έργου της σύμβασης πάντοτε με γνώμονα την διαφύλαξη και προάσπιση της δημόσιας 

υγείας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 27: ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ  

Η εκτέλεση και υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί στον Δήμο Ευρώτα 

της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.  

Ως διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται η διετία 2016-2017, σε κάθε περίπτωση ορίζεται η 

περίοδος από την υπογραφή της οικείας σύμβασης μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017. 

 

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 ο Ανάδοχος, ταυτόχρονα με την ευθύνη εκτέλεσης του έργου 

στην περιοχή εφαρμογής του, θα έχει την υποχρέωση επιστημονικής υποστήριξης της Αναθέτουσας 

Αρχής, σε ζητήματα σχετικά με το αντικείμενο της παρούσας. O Ανάδοχος αναλαμβάνει να διαθέσει 

την επιστημονική γνώση και τεχνογνωσία του επί του αντικειμένου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 

εφόσον του ζητηθεί, ακόμα και για ζητήματα πέραν της περιοχής εφαρμογής του παρόντος έργου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 28: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

Α. ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Ο Ανάδοχος απαιτείται να είναι σε θέση να ξεκινήσει άμεσα την εκτέλεση και υλοποίηση του έργου, 

κατόπιν υπογραφής της οικείας σύμβασης.  

Σε διάστημα πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος απαιτείται να 

εξειδικεύσει την στρατηγική εκτέλεσης και τον προγραμματισμό εργασιών και να διαθέσει στο πεδίο 

εφαρμογής του έργου τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό, το απαιτούμενο επιστημονικό και τεχνικό 

προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευμένο, αναφορικά με το οποίο οι ελάχιστες απαιτήσεις περιγράφονται 

στη συνέχεια.  
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Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Ι. Για την εκτέλεση και υλοποίηση του προγράμματος που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να απασχολεί Επιστημονικό Προσωπικό ως ακολούθως:  

1) Έναν (1) επιστήμονα, ως συντονιστή του έργου, με αποδεδειγμένη εμπειρία και κατάρτιση σε 

ανάλογα προγράμματα αντιμετώπισης – ελέγχου εντόμων διαβιβαστών  (Συναφώς απαιτείται η 

υποβολή αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος, αποδεικτικών στοιχείων εμπειρίας, τίτλων σπουδών 

και Υπεύθυνης Δήλωσης αποδοχής συμμετοχής).  

 

2) Έναν  (1) επιστήμονα ως υπεύθυνο εργασιών πεδίου με αποδεδειγμένη εμπειρία και κατάρτιση 

σε ανάλογα προγράμματα αντιμετώπισης – ελέγχου εντόμων διαβιβαστών (Συναφώς απαιτείται η 

υποβολή αναλυτικού βιογραφικούσημειώματος, αποδεικτικών στοιχείων εμπειρίας, τίτλων σπουδών 

και Υπεύθυνης Δήλωσης αποδοχής συμμετοχής). 

 

ΙΙ. Για την εκτέλεση και υλοποίηση του προγράμματος που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να απασχολεί το κατάλληλο Τεχνικό Προσωπικό με ανάλογη εμπειρία  και 

κατάρτιση (Συναφώς απαιτείται από μέρους του απασχολούμενου τεχνικού Προσωπικού η υποβολή 

αναλυτικών βιογραφικών σημειωμάτων και Υπεύθυνων Δηλώσεων αποδοχής συμμετοχής).  

ΙΙΙ. Για την εκτέλεση και υλοποίηση του προγράμματος που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό (ενδεικτικά οχήματα μεταφοράς 

προσωπικού και εξοπλισμού, κατάλληλο ψεκαστικό εξοπλισμό, παγίδες σύλληψης εντόμων - 

διαβιβαστών). 

 

Αν κριθεί αναγκαίο από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέσει 

περισσότερο προσωπικό και περισσότερους πόρους για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων, 

που επιβάλλουν την διαφύλαξη και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας. 

Γ. ΕΥΘΥΝΕΣ 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει το έργο που του ανατίθεται ενδεικτικώς 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης, την ισχύουσα 

νομοθεσία, τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής καθώς και της Επιστημονικής Επιτροπής του Έργου 

και τους κρατούντες κανόνες της επιστήμης και τεχνικής με στόχο την βέλτιστη εφαρμογή του έργου, 

την επίτευξη του άριστου αποτελέσματος, με την μέγιστη δυνατή ασφάλεια και σεβασμό στο 

περιβάλλον, πάντοτε με γνώμονα την προάσπιση και διαφύλαξη του αγαθού της δημόσιας υγείας. 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν δαπάνες σχετικές με αποζημίωση σε περίπτωση καταστροφών και δαπάνες 

αποζημίωσης για κάθε θετική και αποθετική ζημία, διαφυγόντα κέρδη και ατυχήματα που τυχόν 

υποστεί το προσωπικό που θα απασχολεί ή βλάβες που τυχόν υποστούν τρίτα πρόσωπα ή βλάβες 

στην πανίδα ή βλάβες σε πράγματα. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη, αστική ή/και ποινική, για 

όλα τα παραπάνω ακόμα κι αν οι ζημίες συμβούν τυχαία, στο μέτρο που η εκτέλεση της σύμβασης θα 

γίνει με ευθύνη και επιμέλειά του. Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα 

απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού που θα απασχοληθεί. 
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Δ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

Η εκτέλεση της σύμβασης και των επιμέρους δράσεων αυτής προκηρύσσεται με την παρούσα και θα 

πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους της από 29-01-2016 Σύμβασης, η οποία συνήφθη μεταξύ 

της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Αναθέτουσας Αρχής.  

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση στενής συνεργασίας τόσο με την Αναθέτουσα Αρχή όσο και 

με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, προκειμένου να παρέχει τις υπηρεσίες, την ενημέρωση και την 

γνώση που απαιτούνται για την ορθή, άρτια, έγκαιρη και αποτελεσματική εκτέλεση του έργου. 

Ο Ανάδοχος απαιτείται να διεκπεραιώσει και να εκτελέσει όλες τις αναληφθείσες δράσεις στο πλαίσιο 

εκτέλεσης και υλοποίησης της σύμβασης με σεβασμό στο περιβάλλον, σε συμμόρφωση με την 

κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία και τις οδηγίες των Ευρωπαϊκών και Ελληνικών αρμόδιων 

αρχών, πάντοτε στοχεύοντας στην επίτευξη των βέλτιστων δυνατών αποτελεσμάτων προς όφελος 

πρωτίστως της δημόσιας υγείας. 

 

Οι όροι της παρούσας Προκήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 0212040416/2016 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Τεγέα, 10-6-2016 

Για την Αναθέτουσα Αρχή  

Ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής 

 

Κωνσταντίνος Μπιτζής  
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