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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Επωνυμία ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΣ ΑΕ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΕΡΙΣΚΟΡΘ ΤΕΓΕΑΣ 

Ρόλθ ΤΙΡΟΛΘ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 22012 

Χϊρα ΕΛΛΑΣ 

Κωδικόσ ΝUTS ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 

GR25 

Τθλζφωνο 271 0 557058 

Φαξ 271 0 557060 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  kpelop@otenet.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Χριςτοσ Ι. Λαγόσ 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.peloponnisosae.gr  

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι  θ Ρελοπόννθςοσ ΑΕ   

 

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ εκπόνθςθ και υλοποίθςθ προγραμμάτων - 
υπθρεςιϊν 

 

Εφαρμοςτζο Δίκαιο 

Θ παροφςα Διακιρυξθ και θ Σφμβαςθ που κα καταρτιςκεί με βάςθ αυτι διζπεται από το Ελλθνικό και 
Κοινοτικό Δίκαιο. 

Σε περίπτωςθ διαφορϊν που ενδεχομζνωσ προκφψουν ςχετικά με τθν ερμθνεία ι τθν εκτζλεςθ ι τθν 
εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ι εξ αφορμισ αυτισ, θ Ανακζτουςα Αρχι και ο Ανάδοχοσ κα καταβάλλουν κάκε 
προςπάκεια για τθ φιλικι επίλυςι τουσ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ και των χρθςτϊν 
ςυναλλακτικϊν θκϊν. 

Για κάκε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυκεί ςφμφωνα με τα παραπάνω οριηόμενα, αποκλειςτικϊσ 
αρμόδια κα είναι τα Ελλθνικά Δικαςτιρια τθσ Τρίπολθσ.  

τοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (URL): μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ., και μζςω τθσ ιςτοςελίδασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ςτθ διεφκυνςθ (URL): 
www.peloponnisosae.gr  

β) Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν διεφκυνςθ : www.promitheus.gov.gr  

γ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τον κ. Χ. Λαγό, τθλ +302710557058 και ςτθν 
διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου kpelop@otenet.gr και ςτα γραφεία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, 
Επιςκοπι Τεγζασ 22012, Τρίπολθ, Ρελοπόννθςοσ  

  

http://www.peloponnisosae.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.peloponnisosae.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
mailto:kpelop@otenet.gr
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1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο - Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.  

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι  θ Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου από πόρουσ του 
Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων με Κωδικό Ζργου 2017ΕΡ52600000.  

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ παροχι υπθρεςιϊν με ςκοπό τθν ανάπτυξθ ενόσ ολοκλθρωμζνου 
προγράμματοσ καταπολζμθςθσ αρκροπόδων μεγάλθσ κλίμακασ και λιψθ προλθπτικϊν μζτρων ζτςι ϊςτε 
να μειωκεί ο κίνδυνοσ εμφάνιςθσ κρουςμάτων ςτα ηϊα εκτροφισ τθσ Ρελοποννιςου και αςκενειϊν ςε 
ανκρϊπουσ που προκφπτουν εξ’ αυτϊν.       

Το ζργο ςυνοπτικά περιλαμβάνει τισ εξισ επιχειρθςιακζσ εφαρμογζσ:  

1. Ρραγματοποίθςθ ενδεδειγμζνων ψεκαςτικϊν παρεμβάςεων, για τον ζλεγχο των εντόμων 

2. Επιτιρθςθ, παρακολοφκθςθ και καταγραφι των εντόμων φορζα 

3. Διερεφνθςθ παρουςίασ πακογόνων παραγόντων  

Οι υπθρεςίεσ κα παραςχεκοφν ςε κτθνοτροφικζσ εγκαταςτάςεισ ςτισ Ρ.Ε. Αργολίδασ, Αρκαδίασ, Κορινκίασ, 
Λακωνίασ και Μεςςθνίασ.       

Στόχοσ των υπθρεςιϊν είναι: 

 Θ διαςφάλιςθ τθσ ακεραιότθτασ του κτθνοτροφικοφ κεφαλαίου ενιςχφοντασ τθν κτθνοτροφικι 
δραςτθριότθτα που αποτελεί ζναν από τουσ βαςικοφσ πυλϊνεσ ανάπτυξθσ τθσ οικονομίασ τθσ 
Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου 

 Θ εξαςφάλιςθ τθσ ελεφκερθσ διακίνθςθσ ηϊντων ηϊων 

 

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV): 90920000 (Υπθρεςίεσ απολφμανςθσ εγκαταςτάςεων) και ςυμπλθρωματικοφ CPV 
90922000 (Υπθρεςίεσ επιβλαβϊν εντόμων). 

Θ παροφςα ςφμβαςθ δεν μπορεί να υποδιαιρεκεί ςε τμιματα κακϊσ πρόκειται για ζνα ολοκλθρωμζνο 
ςχζδιο δράςθσ διαχείριςθσ εντόμων- διαβιβαςτϊν.  

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 1.326.800,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ     
24 % (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: 1.070.000,00€    ΦΡΑ: 256.800,00€). 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  από τθν υπογραφι τθσ μζχρι και τισ 31/05/2019 .   

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ 
Ι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 
βάςει  τησ βζλτιςτησ ςχζςησ ποιότητασ – τιμήσ. 

1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

 Τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/8-8-2016) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, 

Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ 

τροποποιθκείσ ιςχφει ςιμερα. 
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 Τισ διατάξεισ του Νόμου 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143/28.6.2014) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ 

και εποπτείασ, Ενςωμάτωςθ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ, Δθμόςιο Λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

 Τισ διατάξεισ του Νόμου 4250/2014 (ΦΕΚ Α 74/26.3.2014) Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - 

Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα - 

Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ. και ιδίωσ του άρκρου 1 

αυτοφ, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, 

 Τισ διατάξεισ του Νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167/ 23.7.2013) «Φορολογία ειςοδιματοσ, 

επείγοντα μζτρα εφαρμογισ του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλεσ 

διατάξεισ». 

 Τισ διατάξεισ του Νόμου 4308/2014 (ΦΕΚ Αϋ 251/24.11.2014) «Ελλθνικά Λογιςτικά Ρρότυπα, 

ςυναφείσ ρυκμίςεισ και άλλεσ διατάξεισ». 

 Τισ διατάξεισ του Νόμου 2690/1999 (ΦΕΚ Α’ 45/ 9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ 

Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ αυτόσ ζχει τροποποιθκεί ςυμπλθρωκεί και ιςχφει, 

 Τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 

11 θσ/12/2007 για τθν τροποποίθςθ των οδθγιϊν 89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 

όςον αφορά τθ βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των διαδικαςιϊν προςφυγισ ςτον τομζα τθσ 

ςφναψθσ δθμόςιων ςυμβάςεων, 

  Τισ διατάξεισ του Νόμου 3310/2005 (ΦΕΚ Α' 30/14.2.2005) «Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ 

διαφάνειασ και τθν αποτροπι καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων 

ςυμβάςεων», όπωσ τροποποιικθκε ιδίωσ με τον Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α' 279/10.11.2005), και 

ιςχφει 

 Τισ διατάξεισ τθσ υπ’ αρικμ. 20977/23.08.2007 Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ (ΦΕΚ Β’ 

1673/23.8.2007) «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του Ν.3310/2005, όπωσ 

τροποποιικθκε με το Ν. 3414/2005», 

 τισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ (ΕΚ) 213/2008 τθσ Επιτροπισ τθσ 28θσ Νοεμβρίου 2007 για 

τροποποίθςθ του Κανονιςμοφ (ΕΚ) 2195/2002 του Ευρωπαϊκοφ κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου περί του κοινοφ λεξιλογίου για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ (CPV), 

 Τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 

26θσ Φεβρουαρίου 2014 ςχετικά με τισ δθμόςιεσ προμικειεσ και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 

2004/18/ΕΚ, 

 Τισ διατάξεισ του Π.Δ. 82/1996 «Ρερί ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων 

Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του Δθμοςίου» (ΦΕΚ 

Α' 66/1996), όπωσ τροποποιικθκε και ςτθν ζκταςθ που ιςχφει μετά ιδίωσ και τον Ν. 3310/2005 

(ΦΕΚ Α' 30/14.2.2005 και τον Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α' 279/10.11.2005), 

 Τισ διατάξεισ του Nόμου 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν 

υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν 
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οργάνων ςτο διαδίκτυο «Ρρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει, 

 του Νόμου 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68/ 20.03.2007) «Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του 

Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και 

ιςχφει, ςτθν ζκταςθ που ζχει εφαρμογι, 

 του Νόμου 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29.05.2013) «Εκνικό Σφςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 

Συμβάςεων και άλλεσ διατάξεισ» όπωσ τροποποιικθκε με τθν Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Ρρϊτου 

Άρκρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α’ 85/ 7.4.2014) 

 ,του Νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ Α’ 857.4.2014) «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ 

οικονομίασ ςτο πλαίςιο εφαρμογισ του ν. 4046/2012 και άλλεσ διατάξεισ», Κεφάλαιο Αϋ, άρκρο 

1, υποπαράγραφοσ ΣΤ.20: «ΕΦΑΜΟΓΘ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» 

 του Νόμου 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

Συμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων-Αντικατάςταςθ του 

ζκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ)-Ρροπτωχευτικι διαδικαςία 

εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ», 

 τθσ Τπουργικισ Απόφαςθσ Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικζσ 

λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 

Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)»,  

 τθσ με αρικμό πρωτοκόλλου 18/19.10.2016 Εγκυκλίου Υπουργοφ Υ.ΜΕ.ΔΙ. με τίτλο «Ραροχι 

διευκρινίςεων ωσ προσ τθν εφαρμογι του Ν. 4412/2016»  

 τθσ υπ’ αρικμ. Π1/542/ 4/3/2014 Εγκυκλίου (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΡΨ5) με κζμα «Ενθμζρωςθ για το 

Εκνικό Σφςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ)»,  

 Τον Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - 

Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87/Α/2010) και ειδικότερα τα άρκρα 100 και 278, όπωσ 

τροποποιθκζντα ιςχφουν ςιμερα. 

 Τθν υπ’ Αρ. Ρρωτ. Γ1α/Γ.Π. 65587/27-08-2015 απόφαςθ του Υπουργείου Υγείασ «Σχζδιο Δράςθσ 

για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ Ελονοςίασ-ΜΕΟΡΘ», ςτθν οποία περιγράφονται τα μζτρα για τθν 

αντιμετϊπιςθ εκτάκτων ςυμβάντων δθμόςιασ υγείασ και για τθν καταπολζμθςθ λοιμωδϊν 

νοςθμάτων, με ςτόχο τθ διαςφάλιςθ τθσ Δθμόςιασ Υγείασ. 

 Τθν υπ’ Αρ. Ρρωτ. Γ1β/Γ.Π/οικ.56837/25-07-2016 εγκφκλιο του Υπουργείου Υγείασ «Μζτρα 

προςταςίασ από αρκρόποδα Υγειονομικισ ςθμαςίασ (κοριοφσ, ψφλλουσ, ψείρεσ, ψϊρα, 

κρότωνεσ)» αναφορικά με τθν ανάγκθ προςταςίασ τθσ Δθμόςιασ Υγείασ από τθν δθμιουργία 

ανκυγιεινϊν εςτιϊν και από τθν εμφάνιςθ πλθκυςμοφ αρκρόποδων υγειονομικισ ςθμαςίασ και 

τθν λιψθ μζτρων αντιμετϊπιςισ τουσ ζχοντασ ςτόχο τθν αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των 

πολιτϊν . 
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 Τθ Μελζτθ «Διαχείριςθ Επιδθμιολογικϊν Κινδφνων που προκφπτουν από  Ζντομα Διαβιβαςτζσ 

(Κουνοφπια, Σκνίπεσ, Φλεβοτόμοι). Δθμιουργία και Οργάνωςθ Μθχανιςμοφ Επαγρφπνθςθσ, 

Ταχείασ Αντίδραςθσ και Καταπολζμθςθσ Εντόμων Διαβιβαςτϊν ςτθν Ρεριφζρεια 

Ρελοποννιςου», που εκπονικθκε από τον Ρροϊςτάμενο τθσ Διεφκυνςθσ Δθμόςιασ Υγείασ τθσ 

Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου τον Οκτϊβριο του ζτουσ 2015. 

 Τα επιςτθμονικά και τεχνικά ςτοιχεία που ζχουν ςυγκεντρωκεί και τθροφνται ςτθ Δ/νςθ 

Δθμόςιασ Υγείασ (ζδρασ) τθσ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου που αφοροφν τθν επιδθμιολογία των 

αςκενειϊν, των οποίων φορείσ είναι ζντομα διαβιβαςτζσ (αρκρόποδα), κακϊσ και τθν εποχιακι 

διακφμανςθ των πλθκυςμϊν των εντόμων αυτϊν που ζχουν καταγραφεί ςε όλεσ τισ Ρεριφερικζσ 

ενότθτεσ τθσ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου.  

 Τθν αξιολόγθςθ των  Ρρογραμμάτων  α) «Ρρόγραμμα Διερεφνθςθσ, Διάγνωςθσ και 

Αντιμετϊπιςθσ τθσ Ελονοςίασ με πεδίο εφαρμογισ τθν περιοχι του Διμου Ευρϊτα» για τθν 

διετία 2016-2017, β) «Ολοκλθρωμζνο πρόγραμμα διαχείριςθσ των εντόμων φορζων του 

Καταρροϊκοφ πυρετοφ ςτθν Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου με πεδίο εφαρμογισ τισ  Ρεριφερειακζσ  

Ενότθτεσ Αργολίδασ Αρκαδίασ Κορινκίασ  Λακωνίασ και Μεςςθνίασ τθσ Ρεριφζρειασ 

Ρελοποννιςου» για τα ζτθ 2014-2015 και γ) «Δθμιουργία Μονάδασ Διαχείριςθσ - Ελζγχου για τθν 

Επιτιρθςθ Εντόμων Διαβιβαςτϊν Υπεφκυνων για τθν Μετάδοςθ Νοςθμάτων ςε Ανκρϊπουσ» για 

τθν διετία 2016-2017.     

 Τθν υπ’ αρικμόν 154/2017 πράξθ Ρροςυμβατικοφ Ελζγχου του Ηϋ Κλιμακίου του Ελεγκτικοφ 

Συνεδρίου.  

 "Τα αναφερόμενα ςτθν Ρράξθ 173/2015 τθσ Υπθρεςίασ του Η’ Κλιμακίου του Ελεγκτικοφ 

Συνεδρίου περί ανάκεςθσ ωσ «οιονεί αυτεπιςταςίασ»."   

-  Τθν υπ’ αρικμ. 175/30-05-2017 απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου Ρελοποννιςου περί 

ζγκριςθσ ςκοπιμότθτασ και των όρων τθσ Ρρογραμματικισ Σφμβαςθσ. 

-  Tθν υπ’ αρικμ. 01060617/2017 απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ ανϊνυμθσ 

αναπτυξιακισ εταιρείασ ΟΤΑ με τθν επωνυμία «ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΣ ΑΕ – ΑΝΩΝΥΜΘ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΘ 

ΕΤΑΙΕΙΑ ΟΤΑ» ωσ φορζα υλοποίθςθσ. 

- του Ιςχφοντοσ καταςτατικοφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με τθν επωνυμία «ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΣ Α.Ε. – 

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΘ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΟΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΡΙΚΘΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΘΣΘΣ» και το διακριτικό 

τίτλο «ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΣ Α.Ε.,», όπωσ αποφαςίςτθκε ςτθν από 29.6.2015 Γενικι Συνζλευςθ των 

μετόχων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ,  

- τθσ εκάςτοτε και κατά περίπτωςθ ιςχφουςασ εφαρμοςτζασ φορολογικισ νομοκεςίασ, 

- κάκε τροποποίθςθσ και ςυμπλιρωςθσ των ανωτζρω νομοκετθμάτων και κανονιςμϊν και μθ 

ρθτϊσ κατονομαηόμενθσ ςτθν παροφςα 

-  
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1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 01/11/2017 και ϊρα 17:00. 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ, 
τθν 07/11/2017, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 13:00. 

Θ υποβολι προςφορϊν ςτθ διαδικτυακι πφλθ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. είναι δυνατι αμζςωσ από τθν δθμοςίευςθ 
του διαγωνιςμοφ και τθν ανάρτθςθ τθσ Διακιρυξθσ ςτο ςφςτθμα (www.promitheus.gov.gr).  

Ρροςφορζσ που κα υποβλθκοφν μετά τθν παρζλευςθ τθσ προαναφερκείςασ καταλθκτικισ θμερομθνίασ 
και ϊρασ, δεν αποςφραγίηονται και απορρίπτονται ωσ εκπρόκεςμεσ. 

Οι προςφορζσ κα υποβλθκοφν θλεκτρονικά ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ τθσ νομοκεςίασ περί 
θλεκτρονικϊν διαγωνιςμϊν, ιτοι ςφμφωνα με τον του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ/ Α/ 147/8.8.2016) και ιδίωσ ςτα 
άρκρα 36 επ’ αυτοφ περί του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)» 
όπωσ ιςχφουν, και με κάκε άλλθ νόμιμθ διάταξθ. 

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

Ρροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 25/09/2017 
ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτθ διαδικτυακι πφλθ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.:  
http://www.promitheus.gov.gr και δθμοςιεφκθκε τθν 26/09/2017.  

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται ςτο τεφχοσ Διακθρφξεων Δθμοςίων 
Συμβάςεων τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβζρνθςθσ τθν 29/9/2017. 

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο  ςφμφωνα με το 
άρκρο 66 του Ν. 4412/2016 ωσ ακολοφκωσ:  

 ΘΧΩ ΔΘΜΟΡΑΣΙΩΝ 

 ΓΕΝΙΚΘ ΔΘΜΟΡΑΣΙΩΝ 

 ΚΑΘΘΜΕΙΝΑ ΝΕΑ ΑΚΑΔΙΑΣ 

Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ 
(URL):    www.peloponnisosae.gr  τθν 26/09/2017. 

Γ. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τον φορζα υλοποίθςθσ 

 

 

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.peloponnisosae.gr/
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ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ  

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

 

2. ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ είναι τα ακόλουκα: 

 θ Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ, όπωσ αυτι ζχει αποςταλεί ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ για δθμοςίευςθ με προςωρινό αρικμό αναφοράσ 2017-132121 (17-399566-001) 

 θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ  

  το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+ όπωσ αυτό αναρτικθκε ςτο ΕΣΘΔΘΣ ςε μορφι pdf 
και ςε μορφι xml 

 οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ 
ςχετικά με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και 
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ 
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), μζςω τθσ 
Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ. 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο δζκα(10) θμζρεσ 
πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο 
του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. το αργότερο 
τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία για τθν υποβολι των προςφορϊν. Αιτιματα 
παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο 
ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ 
ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το 
κείμενο των ερωτθμάτων είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που 
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι ψθφιακά 
υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν 
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν 
παραλαβι των προςφορϊν,  

β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

 

2.1.4 Γιώζζα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα  

Τυχόν  προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ 
τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). 

Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και που κα 
κατατεκοφν από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα, και θ 
μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., είτε 
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 53 του 
Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ χϊρα 
αυτι τζτοια υπθρεςία. 

Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά 
αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο 
επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο 
ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ 
αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα 
περί Δικθγόρων. 

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.1.5 Δγγπήζεηο 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που 
λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-
μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και 
Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με 
γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι 
μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ 
εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) 
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το 
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ 
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο 
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα 
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, κ) τθν θμερομθνία 
λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να 
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καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ 
ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ 
και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 
τθν εγκυρότθτά τουσ. 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.  

3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.   

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, που 
αντιςτοιχεί ςτο 2% του προχπολογιςμοφ τθσ υπθρεςίασ (προ ΦΡΑ) και που ανζρχεται ςτο ποςό των 
21.400,00 ευρϊ. Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και 
τον όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν 
ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι 18/9/2018 άλλωσ θ προςφορά 
απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να 
παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ μετά:  

α) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ προςφυγισ ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επί αςκθκείςασ 
προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και  

β) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επ’ 
αυτϊν, και   

γ) τθν ολοκλιρωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου από το Ελεγκτικό Συνζδριο,   

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 
2.2.8, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει 
εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
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2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ  

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι 
νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι 
περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 
λόγουσ:  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν 
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του 
οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 
2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι 
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 
3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ 
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε τελεςίδικθ 
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. 

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και 
IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου  αφορά κατ’ 
ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιςτον τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά 

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

2.2.3.2. Πταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν 
εκνικι νομοκεςία  ι/και όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο 
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προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ. 

Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που 
αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε 
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, 
κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.  

Κατ' εξαίρεςθ ο προςφζρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.3.2, 
κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό 
που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το 
τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ 
προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  

2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω 
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα 
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,  

(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ 
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά 
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 23 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 
ανάκεςθ,  
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(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά 
του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 4, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεδειγμζνα ο 
εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και 
τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ  

2.2.3.5. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, 
είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ  

2.2.3.6. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα 
που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ 
αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα 
το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν 
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 

2.2.3.7. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.3.8. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

2.2.4 Καηαιιειόιεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο  

 Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν επαγγελματικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο των προσ παροχι υπθρεςιϊν, ιτοι 
φυςικά ι νομικά πρόςωπα που διακζτουν και μποροφν να αποδείξουν εμπειρία ςτθν διαχείριςθ  εντόμων 
– διαβιβαςτϊν και ςτελεχϊνονται από το απαιτοφμενο επιςτθμονικό και τεχνικό προςωπικό και 
διακζτουν τον απαραίτθτο τεχνικό εξοπλιςμό για τθν οργάνωςθ και παροχι των υπθρεςιϊν όπωσ αυτζσ 
ορίηονται ςτθν παροφςα διακιρυξθ.   

Ειδικότερα απαιτείται να διακζτουν : 

- Άδεια καταπολζμθςθσ εντόμων και τρωκτικϊν από το Υπουργείο Αγροτικισ  Ανάπτυξθσ και Τροφίμων και 

-Να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο επιμελθτιριο ι ςε ιςοδφναμεσ επαγγελματικζσ οργανϊςεισ τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςισ τουσ με δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ 

- Να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο γενικό εμπορικό μθτρϊο  

2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα  

Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ  απαιτείται να ζχουν ςυνολικό κφκλο εργαςιϊν των τριϊν (3) τελευταίων 
διαχειριςτικϊν χριςεων μεγαλφτερο του 100% του προχπολογιςμοφ των υπό ανάκεςθ υπθρεςιϊν. Σε 
περίπτωςθ που ο προςφζρων δραςτθριοποιείται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των τριϊν (3) 
τελευταίων διαχειριςτικϊν χριςεων, τότε ο ςυνολικόσ κφκλοσ εργαςιϊν για όςεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ 
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δραςτθριοποιείται  κα πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από το  100%  του προχπολογιςμοφ των υπό ανάκεςθ 
υπθρεςιϊν, χωρίσ τον ΦΡΑ. 

 

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα  

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται: 

α) Κατά τθ διάρκεια τθσ τελευταίασ πενταετίασ, να ζχουν παράςχει παρόμοιεσ υπθρεςίεσ για τθν 
καταπολζμθςθ εντόμων διαβιβαςτϊν μεγάλθσ κλίμακασ. Ωσ παρόμοιεσ υπθρεςίεσ κεωροφνται υπθρεςίεσ 
για τθν καταπολζμθςθ εντόμων διαβιβαςτϊν ςε Ρεριφζρειεσ και Ρεριφερειακζσ ενότθτεσ που 
περιελάμβαναν ψεκαςτικζσ παρεμβάςεισ με επίγεια μζςα, αξίασ ίςθσ ι μεγαλφτερθσ του 30% του 
προχπολογιςμοφ των προσ ανάκεςθ υπθρεςιϊν.  

β) Να διακζτουν : 

- Ζνα (1)  επιςτιμονα (Γεωπόνοσ, Βιολόγοσ, Χθμικόσ ι ςυναφοφσ ειδικότθτασ) ωσ ςυντονιςτισ των 
παρεχόμενων υπθρεςιϊν, με αποδεδειγμζνθ εμπειρία (τουλάχιςτον πζντε (5) ετϊν) ςτο 
αντικείμενο τθσ καταπολζμθςθσ εντόμων – διαβιβαςτϊν ςε επίπεδο Ρεριφζρειασ και 
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ.  

- Τζςςερισ (4) επιςτιμονεσ Γεωπόνοι, Βιολόγοι, Χθμικοί ι ςυναφοφσ ειδικότθτασ), με   
αποδεδειγμζνθ εμπειρία (τουλάχιςτον δυο (2) ετϊν) ςε κζματα διαχείριςθσ  εντόμων διαβιβαςτϊν 
και τεχνικά κζματα όπωσ ορκι χριςθ ςκευαςμάτων, ζλεγχο διενζργειασ ψεκαςτικϊν 
παρεμβάςεων. 

- Διακεςιμότθτα δζκα (10) ψεκαςτϊν με γνϊςεισ ορκισ εφαρμογισ εντομοκτόνων ςκευαςμάτων.  

 

γ) Να διακζτουν : 

- Οκτϊ (8) επαγγελματικά οχιματα ανοικτοφ τφπου με εποχοφμενα ψεκαςτικά ςυγκροτιματα, για 
τθν εκτζλεςθ των ψεκαςτικϊν παρεμβάςεων.  

- Τζςςερα (4) επιβατικά αυτοκίνθτα για τθν μεταφορά προςωπικοφ, τθν παρακολοφκθςθ τθσ 
αποτελεςματικότθτασ των ψεκαςμϊν, τθν παρακολοφκθςθ ακμαίων εντόμων και λοιπζσ εργαςίεσ.  

 

 

2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο  

Οι οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να διακζτουν πιςτοποιθμζνα πρότυπα ςυςτιματα ςφμφωνα με διεκνι 
πρότυπα, και ειδικότερα να κατακζςουν Ριςτοποιθτικά για το Σφςτθμα Διαχείριςθσ Ροιότθτασ. Σε 
περίπτωςθ ενϊςεων κα πρζπει να διακζτει τα ανωτζρω κατ’ ελάχιςτον ζνασ εκ των ςυμμετεχόντων. 

2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ  

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ 
παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των 
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ όλουσ  τουσ  
αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηονται.  

Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν 
και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Ραραρτιματοσ ΧΙΙ 
του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, 
μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, μόνο, εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ 
εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ. 
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Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που 
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι εν λόγω 
οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται κα πρζπει να είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 

2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ, ωσ 
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα ΙΙ το οποίο 
αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίηεται βάςει 
του τυποποιθμζνου εντφπου  του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από 
τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ.. 

 

2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του 
άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι 
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.4-2.2.8). 

Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, 
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι 
αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν 
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ)  

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ 
ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο 
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ 
αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα 
ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα 
ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο, 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ   
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Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το 
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί 
να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ 
βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ 
αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι 
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν 
περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. 

Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ 
ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι 
δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

γ) για τθν παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν, εφόςον ο προςωρινόσ 
ανάδοχοσ είναι ανϊνυμθ εταιρία . 

Ειδικότερα ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από 
το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ  είναι ονομαςτικζσ, κακϊσ και αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία 
των μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία 
αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από 
τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ. 

Εάν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι αλλοδαπι ανϊνυμθ εταιρία, και εφόςον ζχει, κατά το δίκαιο τθσ ζδρασ 
τθσ, ονομαςτικζσ μετοχζσ προςκομίηει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το 
οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, αναλυτικι κατάςταςθ μετόχων, με αρικμό των 
μετοχϊν του κάκε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ 
με θμερομθνία το πολφ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ ι κάκε άλλο ςτοιχείο από 
το οποίο να προκφπτει θ ονομαςτικοποίθςθ μζχρι φυςικοφ προςϊπου των μετοχϊν, που ζχει ςυντελεςτεί 
τισ τελευταίεσ 30 (τριάντα) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ. 

Σε διαφορετικι περίπτωςθ, δθλαδι εφόςον κατά το  δίκαιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει τθν ζδρα τθσ  δεν 
ζχει ονομαςτικζσ μετοχζσ, υποβάλλει βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν 
από αρμόδια αρχι, εφόςον υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ, διαφορετικά προςκομίηει υπεφκυνθ διλωςθ του 
διαγωνιηόμενου, ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ μετόχων που κατζχουν τουλάχιςτον 1% των 
μετοχϊν και αν δεν τθρείται τζτοια κατάςταςθ, ςχετικι κατάςταςθ μετόχων (με 1%), ςφμφωνα με τθν 
τελευταία Γενικι Συνζλευςθ, αν οι μζτοχοι αυτοί είναι γνωςτοί ςτθν εταιρεία. Αν δεν προςκομιςκεί 
κατάςταςθ κατά τα ανωτζρω, θ εταιρεία αιτιολογεί τουσ λόγουσ που οι μζτοχοι αυτοί δεν τθσ είναι 
γνωςτοί.  

Θ ανακζτουςα αρχι δεν υπειςζρχεται ςτθν κρίςθ τθσ ωσ άνω αιτιολογίασ. Δφναται, ωςτόςο, να  αποδείξει 
τθ δυνατότθτα υποβολισ τθσ κατάςταςθσ μετόχων, και μόνο ςτθν περίπτωςθ αυτι θ εταιρεία αποκλείεται 
από τθν παροφςα διαδικαςία. 

Ρεραιτζρω, πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλεται θ υπεφκυνθ διλωςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ 
των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηςη των 
μητρϊων του ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005».και 

δ) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι δεν ζχει 
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ τθσ παραγράφου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν: 
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-Άδεια καταπολζμθςθσ εντόμων και τρωκτικϊν από το Υπουργείο Αγροτικισ  Ανάπτυξθσ και Τροφίμων και  

-Ριςτοποιθτικό εγγραφισ  ςτο οικείο επιμελθτιριο ι ςε ιςοδφναμεσ επαγγελματικζσ οργανϊςεισ τθσ 
χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ.  

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν ιςολογιςμοφσ των τριϊν τελευταίων διαχειριςτικϊν ετϊν  ι δθλϊςεισ 
φορολογίασ ειςοδιματοσ. Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει 
τα ανωτζρω δικαιολογθτικά, μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια 
με οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραφο. 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν: 

α) Αντίγραφο μίασ ςφμβαςθσ και βεβαίωςθ καλισ εκτζλεςθσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν για τθ 
καταπολζμθςθσ εντόμων διαβιβαςτϊν ςε Ρεριφζρεια ι Ρεριφερειακζσ ενότθτεσ που περιελάμβανε 
ψεκαςτικζσ παρεμβάςεισ με επίγεια μζςα, αξίασ ίςθσ ι μεγαλφτερθσ του 30% του του προχπολογιςμοφ  
των προσ ανάκεςθ υπθρεςιϊν, που εκτζλεςαν κατά τθν τελευταία πενταετία. 

β) Βιογραφικά και πτυχία των επιςτθμόνων τθσ Ομάδασ Ζργου και αποδεικτικά εμπειρίασ τουσ. Υπεφκυνεσ 
δθλϊςεισ ςυμμετοχισ για φυςικά πρόςωπα που δεν ζχουν ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ με τον 
προςφζροντα οικονομικό φορζα. 

γ) Άδειεσ οκτϊ (8) επαγγελματικϊν οχθμάτων ανοικτοφ τφπου με εποχοφμενα ψεκαςτικά ςυςτιματα, για 
τθν εκτζλεςθ των ψεκαςτικϊν παρεμβάςεων. Τα οχιματα κα πρζπει να είναι αδειοδοτθμζνα  για χριςθ 
ςε ανάλογεσ εργαςίεσ (ψεκαςμοί, απολυμάνςεισ, καταπολζμθςθ εντόμων) 

δ)Άδειεσ για τζςςερα (4) επιβατικά αυτοκίνθτα.  

Ε)  Αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια ΦΙΧ και ΕΙΧ 

Στ) Δικαιϊματα κτιςθσ GPS και παγίδων ςφλλθψθσ εντόμων 

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ 
προςκομίηουν Ριςτοποιθτικά  για το Σφςτθμα Διαχείριςθσ Ροιότθτασ 

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ 
φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και 
νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. 
ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω 
ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των 
καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ 
του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει 
χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ 
νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ 
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλόλθτασ όςον 
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  



 

Σελίδα 20 

Β.9. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.10. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο 

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο 

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά: 

 βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, θ οποία εκτιμάται βάςει των κάτωκι κριτθρίων:  

  

 

 

ΚΡΙΣΘΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΤΝΣΕΛΕΣΘ ΒΑΡΤΣΘΣΑ 

ΟΜΑΔΑ Α: ΠΛΘΡΟΣΘΣΑ – ΑΡΣΙΟΣΘΣΑ ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ                  

Κ1 Τεχνικι ζκκεςθ πλθρότθτασ και 
αρτιότθτασ αντικειμζνου 
(κατανόθςθ – ςαφινεια 
πρόταςθσ – εργαλεία 
υποςτιριξθσ). 

          
 
                  15%    

Κ2 Υπθρεςίεσ διαχείριςθσ, τεχνικισ 
υποςτιριξθσ και μζςα 
εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ 
ςφμβαςθσ . Αξιοπιςτία και 
διαςφάλιςθ των όρων 
ποιότθτασ των παρεχόμενων 
υπθρεςιϊν. 

 
 
                  25% 
 

ΑΘΡΟΙΜΑ ΤΝΣΕΛΕΣΩΝ ΒΑΡΤΣΘΣΑ ΟΜΑΔΑ Α                                     40%      

ΟΜΑΔΑ Β : ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΕΓΓΙΘ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

Κ3 Ρροτεινόμενθ προςζγγιςθ και 
μεκοδολογία, χριςθ 
αναγνωριςμζνων 
μεκοδολογιϊν και προτφπων  
για τθν διατφπωςθ τθσ 
προτεινόμενθσ προςζγγιςθσ, 
χρονοδιάγραμμα, οργάνωςθ 
των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, 
ρεαλιςτικότθτα τθσ 
προςζγγιςθσ, λιψθ μζτρων 
αςφάλειασ και προςταςίασ 
περιβάλλοντοσ. 

 
 
 
                     25% 

Κ4 Αποδοτικότθτα και 
αποτελεςματικότθτα του 
ςυντονιςτι του Ζργου, 
ςυντονιςτικζσ δυνατότθτεσ, 
δυνατότθτα ανταπόκριςθσ ςε 
ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ του 
αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 

 
 
                     15% 

Κ5 Δομι – ςφνκεςθ – οργάνωςθ  
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τθσ ομάδασ ζργου και των 
ςτελεχϊν τθσ ςε ςχζςθ με το 
αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ. 

 
                    20% 

ΑΘΡΟΙΜΑ ΤΝΣΕΛΕΣΩΝ ΒΑΡΤΣΘΣΑ ΟΜΑΔΑ Β                                       60%     

ΑΘΡΟΙΜΑ ΤΝΟΛΟΤ ΤΝΣΕΛΕΣΩΝ ΒΑΡΤΣΘΣΑ                                         100% 

 

2.3.2 Βαζκνιόγεζε θαη θαηάηαμε πξνζθνξώλ  

Θ βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 βακμοφσ ςτθν περίπτωςθ που 
ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, αυξάνεται δε μζχρι τουσ 120 βακμοφσ 
όταν υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου. 

Θ βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ γίνεται με άριςτα το 100 ςε περίπτωςθ απόλυτθσ κάλυψθσ 
όλων των όρων των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, αυξάνεται δε μζχρι τουσ 120 βακμοφσ όταν 
υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου.   

Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ.  

Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου κα προκφπτει από το γινόμενο του επιμζρουσ ςυντελεςτι 
βαρφτθτασ επί τθ βακμολογία του, θ δε ςυνολικι βακμολογία τθσ προςφοράσ κα προκφπτει από το 
άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων. 

Θ ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ υπολογίηεται με βάςθ τον παρακάτω τφπο :  

ΣΤΡ = Κ1 Χ α1 + Κ2 Χ α2 + Κ3 Χ α3 + Κ4 Χ α4 + Κ5 Χ α5  όπου  
ΣΤΡ θ ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ, 
Κ1 θ βακμολογία του κριτθρίου Κ1  
α1 ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου Κ1  
Κριτιρια με βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ, που δεν καλφπτουν τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ 
παροφςασ, επιφζρουν τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ. 
Ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ τθσ ςυνολικισ βακμολογίασ τθσ Σεχνικισ Προςφοράσ ςτθν διαμόρφωςθ του 
Σελικοφ Βακμοφ Αξιολόγθςθσ είναι 80%. 
 
Θ ςυνολικι βακμολογία τθσ οικονομικισ προςφοράσ (ΣΟΡ) προκφπτει από τον τφπο 
 ΣΟΡ = 100 Χ {1- (ΟΡ/ ΡΑ)}  
Ππου ΣΟΡ θ ςυνολικι βακμολογία τθσ οικονομικισ προςφοράσ,  
ΟΡ θ οικονομικι προςφορά του υποψθφίου  
ΡΑ θ προχπολογιςτικι αμοιβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. 
 
Για προςφορζσ που κα κρικοφν αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, κα 
απαιτθκεί αιτιολόγθςθ από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
Ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ τθσ ςυνολικισ βακμολογίασ τθσ Οικονομικισ Προςφοράσ ςτθν διαμόρφωςθ 
του Σελικοφ Βακμοφ Αξιολόγθςθσ είναι 20%. 
Μειοδότθσ αναδεικνφεται ο υποψιφιοσ με τθ μεγαλφτερθ ςυγκριτικι τιμι προςφοράσ, που προκφπτει 
από το μακθματικό τφπο: 
ΤΒΑ=100*[(ΣΤΡ*0,80)+(ΣΟΡ*0,20)], 
όπου ΤΒΑ ο τελικόσ βακμόσ αξιολόγθςθσ, 
ΣΤΡ θ ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ, 
ΣΟΡ θ ςυνολικι βακμολογία τθσ οικονομικισ προςφοράσ. 
 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα....τθσ Διακιρυξθσ, για  
όλεσ τισ περιγραφόμενεσ υπθρεςίεσ  ανά είδοσ / τμιμα.  
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Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ  

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψθφιακά 
είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ 
εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 
ςυμμετοχισ του  κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ Ρροςφορϊν  

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ 
παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο 
ν.4412/2016 , ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. Ρ1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 
21.10.13) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)». 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ ψθφιακισ υπογραφισ και να 
εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) 
ακολουκϊντασ τθν κατωτζρω διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 3 παρ. 3.2 ζωσ 3.4 τθσ  Υπουργικισ 
Απόφαςθσ αρικμ. Ρ1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ 
λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» 

2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 6 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα 
αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:  

(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά  ςφμφωνα με 
τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ  «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο  περιλαμβάνεται θ οικονομικι 
προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ 
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 
4412/16 .  

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδασ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για 
τθν αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ 
τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα 
ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψθφιακά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα.  
Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου 
θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ 
περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το 
θλεκτρονικό αρχείο. 

 2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Συςτιματοσ, 
όπωσ περιγράφεται παρακάτω: 
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Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται 
από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, 
φζρουν ορατι μθ κρυπτογραφθμζνθ ψθφιακι υπογραφι ςκλθρισ αποκικευςθσ, χωρίσ να απαιτείται 
κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ. 

Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον 
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.  

Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και 
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε 
ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ  προςφοράσ τα οποία απαιτείται 
να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και 
δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία 
ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και  τα ζγγραφα 
που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille).Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και 
δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν ψθφιακι υπογραφι, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα προβλζπεται 
από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα των πρωτοτφπων. 

Θ  ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί  από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο 
κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι 
οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία  που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για τθν 
ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. Σε περίπτωςθ που, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, κρίνεται ςκόπιμο από 
τθν Α.Α. να προςκομιςτοφν ςτοιχεία πρόςφορα να αποδείξουν τθν οικονομικι προςφορά, ιδίωσ όταν αυτι 
περιλαμβάνει ανάλυςθ κόςτουσ, περιγράφεται ςτο περιεχόμενο του υποφακζλου οικονομικισ προςφοράσ 
και ο τρόποσ υποβολισ τουσ. 

 

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά»  

2.4.3.1 Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι 
διαδικαςία περιλαμβάνουν:  

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 1 και 3 του άρκρου 79 
του ν. 4412/2016 και β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και 
τα άρκρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο ζχει αναρτθκεί, ςε μορφι αρχείων 
τφπου XML και PDF, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί 
αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα ΙΙ).  

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάκε 
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ 

Β) εγγφθςθ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τo άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τθν  παράγραφο 2.2.2 τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ. 

Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) 
εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. 

 

2.4.3.2 H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν 
τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο Ραράρτθμα Ι με τίτλο «Αναλυτικι περιγραφι φυςικοφ αντικειμζνου-
Ειδικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων», περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και 
προδιαγραφζσ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και τα δικαιολογθτικά, περιγράφει και 
τεκμθριϊνει τθν τεχνικι ζκκεςθ και τισ υπθρεςίεσ διαχείριςθσ και τεχνικισ υποςτιριξθσ, και τα ςτοιχεία 
που ςυνκζτουν τθν ομάδα ζργου, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλόλθτα των 
προςφερόμενων υπθρεςιϊν.  
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Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν. 

 

2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο 
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

 

Θ τιμι τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ δίνεται  ςε ευρϊ ανά μονάδα.  

O προςφζρων κα επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελλο “οικονομικι προςφορά”: 

α) τθν οικονομικι προςφορά ςυςτιματοσ ψθφιακά υπογεγραμμζνθ. Σθμειϊνεται πωσ θ τιμι τθσ 
παρεχόμενθσ υπθρεςίασ δίνεται ςυνολικά ςε ευρϊ.  

β) ςυμπλθρωμζνο και ψθφιακά υπογεγραμμζνο το υπόδειγμα του Ραραρτιματοσ ΙΙΙ. Σθμειϊνεται πωσ θ 
τιμισ δίνεται ανά παρεχόμενθ υπθρεςία, ανά μονάδα και ςυνολικά. 

Σε περίπτωςθ που θ τιμι οικονομικισ προςφοράσ υποψθφίου είναι μικρότερθ από το 80% του 

προχπολογιςμοφ τθσ παροφςασ (δθλαδι υπάρχει ζκπτωςθ μεγαλφτερθ από 20%) θ τιμι κρίνεται ωσ 

ιδιαίτερα χαμθλι. Στθν περίπτωςθ αυτι κα ηθτείται από τον υποψιφιο Ανάδοχο ζγγραφθ λεπτομερισ 

αιτιολόγθςθ τθσ ανάλυςθσ τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ του. Θ όποια ζκπτωςθ πζραν του 

προαναφερκζντοσ ορίου κα πρζπει εκτόσ των άλλων, κατ’ ελάχιςτο, να τεκμθριϊνεται με βάςθ τα 

οριηόμενα ςτο άρκρο 88 του Ν.4412/2016 . 

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ 

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα δζκα (10) 
μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ 
μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' 
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ) τθσ παροφςασ, 

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί 
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κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ 
διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,  

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 
4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, 
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων, 

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ, 

κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 

3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν  αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των 
φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» τθν 
07/11/2017 και ϊρα 13:00.  

Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν θμερομθνία και ϊρα 
που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι.  

Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ», κατά τθν θμερομθνία και 
ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι.  

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ανά ςτάδιο, κάκε προςφζρων που ςυνεχίηει ςε επόμενο 
ςτάδιο αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά τουσ, με τθν 
επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν 
τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι 
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει 
ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων 
κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Θ αρμόδια Επιτροπι καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν 
δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ 
του οργάνου.  

β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, ςφμφωνα με 
τουσ όρουσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και ςυντάςςει πρακτικό για τθν απόρριψθ των τεχνικϊν 
προςφορϊν που δεν γίνονται αποδεκτζσ και τθν αποδοχι ι/και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν 
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με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. Τα ανωτζρω υπό ςτοιχεία α και β ςτάδια 
γίνονται ενιαία. 

γ) Οι κατά τα ανωτζρω ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, μετά τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν, αποςφραγίηονται κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ. Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ 
κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια αϋ και βϋ οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν 
αποςφραγίηονται αλλά τθροφνται από τθν ανακζτουςα αρχι μζχρι τθν οριςτικι επίλυςθ τυχόν διαφορϊν 
που προκφψουν από τθν ωσ άνω διαδικαςία ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ.  

δ) Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν και ςυντάςςει 
πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των 
προςφορϊν με βάςθ το οριηόμενο με τθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ 
αναδόχου.  

Εάν οι προςφορζσ κρικοφν αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα 
αρχι κα απαιτιςει από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν 
προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 
89 ν. 4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ ιςοδφναμων προφορϊν, δθλαδι προςφορϊν με τθν ίδια ςυνολικι τελικι βακμολογία 
μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων προςφερόντων θ ανάκεςθ γίνεται ςτθν προςφορά με τθν μεγαλφτερθ 
βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ. 

Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόφαςθ/αποφάςεισ του αποφαινόμενου 
οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται  ςτουσ προςφζροντεσ μζςω του ΕΣΘΔΘΣ.  

Κατά των ανωτζρω αποφάςεων χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4. τθσ 
παροφςασ.  

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο - Γηθαηνινγεηηθά 
θαηαθύξσζεο 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ 
μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ, είκοςι  (20) θμερϊν  από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ςχετικισ  ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν  που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 
2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ 
τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των 
παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτισ. 

Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά 
μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν 
(3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν 
ψθφιακι υπογραφι.  

Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και 
αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ. 

Αν μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι 
δεν ζχουν προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον 
προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ, μζςω του Συςτιματοσ, ειδοποίθςισ του. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί 
αιτιολογθμζνα να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον 
θμζρεσ.  

Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν. 
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Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ, είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι 
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 - 2.2.8 
(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν 
θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ (οψιγενείσ 
μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ 
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4-2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ 
διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου.  

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που ζχει υποβάλει 
αποδεκτι προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, 
θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.   

Θ εν λόγω απόφαςθ αναφζρει τθν προκεςμία για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με 
τθν επόμενθ παράγραφο 3.4.  

Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται 
εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα κάτωκι : 

α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ 
βοθκθμάτων και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και από τισ αποφάςεισ 
αναςτολϊν επί αυτϊν,  

β) ολοκλιρωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 5 και 36 
του ν. 4129/2013,  

γ) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει 
επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.2.9.2. 

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ 
προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό 
ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι 
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ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.  

 3.4. Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία  

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και 
υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμιά από πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ διακιρυξθσ, δικαιοφται να αςκιςει ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
προδικαςτικι προςφυγι, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που 
δικαιολογοφν το αίτθμά του, μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν αφότου ζλαβε πλιρθ γνϊςθ τθσ 
παράνομθσ πράξθσ ι παράλειψθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικά οριηόμενα ςτο άρκρο 4 του ν. 3886/2010 
(Αϋ/147). Θ προδικαςτικι προςφυγι υποβάλλεται θλεκτρονικά με τθ ςυμπλιρωςθ τθσ ειδικισ φόρμασ του 
Συςτιματοσ και τθν επιςφναψθ του ςχετικοφ εγγράφου ςε μορφι αρχείου τφπου pdf το οποίο φζρει 
ψθφιακι υπογραφι ςκλθρισ αποκικευςθσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι αποφαίνεται αιτιολογθμζνα, κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ 
αξιολόγθςθσ ενςτάςεων-προδικαςτικϊν προςφυγϊν, ςφμφωνα με το πιο πάνω άρκρο, μζςα ςε 
προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Αν παρζλκει άπρακτθ 
θ προκεςμία, τεκμαίρεται θ απόρριψι τθσ. 

Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ μζςω 
τθσ λειτουργίασ του Συςτιματοσ “Επικοινωνία”. 

Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ είναι υποχρεωτικι για τθν υποβολι αίτθςθσ 
αςφαλιςτικϊν μζτρων του άρκρου 5 του ν. 3886/2010. 

Θ αίτθςθ αςφαλιςτικϊν μζτρων κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) 
θμερϊν από τθ ρθτι ι ςιωπθρι απόρριψθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ προκεςμία για τθν άςκθςι 
τθσ, θ άςκθςθ αυτισ και θ προκεςμία και θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων κωλφουν τθ 
ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί 
διαφορετικά. Εφόςον αςκθκεί αίτθςθ αςφαλιςτικϊν μζτρων, ο αιτϊν ειδοποιεί ςχετικά τθν Α.Α. με κάκε 
πρόςφορο μζςο, όπωσ τα θλεκτρονικά και θ τθλεομοιοτυπία, μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν άςκθςθ 
τθσ αιτιςεωσ. 

Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ αίτθςθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ 
διαδικαςίασ, εκτόσ αν ορίηεται άλλωσ με τθν ωσ άνω προςωρινι διαταγι, ςφμφωνα με τα αναλυτικά 
οριηόμενα ςτο άρκρο 5 του Ν. 3886/2010 όπωσ ιςχφει. 

Διαφορζσ που αναφφονται από πράξεισ ι παραλείψεισ, οι οποίεσ εκδίδονται ι ςυντελοφνται μετά τθν 31θ 
Μαρτίου 2017 διζπονται από τισ διατάξεισ του Βιβλίου ΙV (άρκρα 345 ζωσ 374) του ν. 4412/2016 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω  ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε 
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν 
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  

4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο, πξνθαηαβνιήο) 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και εγγφθςθ προκαταβολισ  

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, 
εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  
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Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ πρζπει να είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται 
ςτο Ραράρτθμα I τθσ Διακιρυξθσ. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ.  

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι 
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 
ειδικότερα ορίηει.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και θ εγγφθςθ προκαταβολισ επιςτρζφονται ςτο ςφνολό τουσ μετά τθν 
οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ 
ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ 
επιςτροφι των ωσ άνω εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του 
εκπροκζςμου.  

4.2  πκβαηηθό πιαίζην – Δθαξκνζηέα λνκνζεζία 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό 
δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και 
εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.  

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ 
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

4.4 Τπεξγνιαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ 
τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 
2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα 
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, 
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ.. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ 
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ 
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι 
εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον 
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία. Σε περίπτωςθ που ο 
ανάδοχοσ ζχει ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου όςον αφορά τθ χρθματοοικονομικι επάρκεια-
τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ, κα πρζπει ο 
αντικαταςτάτθσ του να πλθρεί το ςφνολο των απαιτθτϊν ικανοτιτων.  
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4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, 
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 
τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει 
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) 
τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 
του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα 
τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να 
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του 
ν. 4412/2016.  

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο  

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου.  

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο 

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει 
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 

5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο  

5.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιείται τμθματικά ανάλογα με τθν πορεία εκτζλεςθσ των 
παρεχόμενων υπθρεςιϊν. 

Ανά τρίμθνο ο ανάδοχοσ, με τθν κατάκεςθ τθσ ενδιάμεςθσ τριμθνιαίασ ζκκεςθσ των παρεχόμενων 
υπθρεςιϊν, κα κατακζτει και επιμζτρθςθ πεπραγμζνων εργαςιϊν  τριμινου. 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, κακϊσ και 
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 
ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά 
ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ 
ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που 
είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων. 

Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι 
των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ 
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι 
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όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30) 
θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.  

Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, μετά από κλιςθ του για παροχι 
εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 
α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
Επιπλζον, μπορεί να του επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 
αποκλειςμόσ από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων.  

5.2.2. Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ 
ςφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του 
ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 
Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου. 
Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο 
ζκπτωτο. 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο  

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων  
των παραγράφων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου – Κυρϊςεισ) και 6.4. (Απόρριψθ παραδοτζων 
– Αντικατάςταςθ), να υποβάλει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ 
ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από 
γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. 

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. 

 

6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ  

6.1 Παξαθνινύζεζε ηεο ζύκβαζεο  

6.1.1. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από τθν  Κοινι 
Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ και τθν Επιςτθμονικι Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ,  οι οποίεσ  και κα 
ειςθγοφνται  ςτο εκάςτοτε αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν 
ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του 
αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων και ιδίωσ για 
ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, υπό 
τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016.  

6.1.2. Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί, με απόφαςι τθσ να ορίςει για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ ωσ 
επόπτθ με κακικοντα ειςθγθτι υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ. Ακόμα μπορεί να οριςκοφν και άλλοι υπάλλθλοι 
τθσ, ςτουσ οποίουσ κα ανατεκοφν επιμζρουσ κακικοντα για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ. Σε αυτι 
τθν περίπτωςθ ο επόπτθσ λειτουργεί ωσ ςυντονιςτισ. 

Τα κακικοντα του επόπτθ είναι, ενδεικτικά, θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, 
κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Με ειςιγθςθ του 
επόπτθ θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να απευκφνει ζγγραφα με οδθγίεσ και εντολζσ προσ τον ανάδοχο που 
αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

6.2 Γηάξθεηα ζύκβαζεο  

6.2.1. Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται από τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ και λιγει τθν 31θ 
Μαΐου  2019.  

6.2.2. Θ  ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ μζχρι το 50% αυτισ φςτερα από ςχετικό αίτθμα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν 
από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε 
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υπαιτιότθτα του αναδόχου. Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ 
αίτθμα παράταςθσ ι, αν λιξει θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν 
ανακζτουςα αρχι τα παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ.  Αν οι υπθρεςίεσ 
παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ 
του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το 
άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 5.2.2 τθσ παροφςασ. 

6.3 Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ. 

Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ δεν ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτουσ όρουσ 
τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ παρεκκλίςεισ που 
διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ 
επθρεάηουν τθν καταλλθλόλθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων και ςυνεπϊσ αν 
μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ. 

Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλόλθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων 
υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ 
προσ τισ διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ 
υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων τθσ 
ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν 
απόφαςθ. 

Το πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφαςι του, 
θ οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και ςτον ανάδοχο. Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των 20 
θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του και δεν λθφκεί ςχετικι απόφαςθ για τθν ζγκριςθ ι τθν 
απόρριψι του, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 6 του 
άρκρου 218 του ν. 4412/2016.  
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι –  Πεξηγξαθή Φπζηθνύ -Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ  

  

Το υποζργο με τίτλο ‘’ΟΛΟΚΛΘΩΜΕΝΟ ΡΟΓΑΜΜΑ  ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΘΟΡΟΔΩΝ ΡΟΥ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ 

ΓΙΑ ΤΘΝ ΜΕΤΑΔΟΣΘ  ΗΩΟΝΟΣΩΝ /ΑΝΘΩΡΟΗΩΟΝΟΣΩΝ’’ 

περιλαμβάνει το ςφνολο των απαιτοφμενων εργαςιϊν με ςτόχο τθν ανάπτυξθ ενόσ ολοκλθρωμζνου 

προγράμματοσ καταπολζμθςθσ αρκροπόδων μεγάλθσ κλίμακασ και λιψθ προλθπτικϊν μζτρων ζτςι 

ϊςτε να μειωκεί ο κίνδυνοσ εμφάνιςθσ κρουςμάτων ςτα ηϊα εκτροφισ τθσ Ρελοποννιςου και 

αςκενειϊν ςε ανκρϊπουσ που  προκφπτουν εξ αυτϊν. 

Ρεριοχι εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ και παροχισ των περιγραφόμενων ςε αυτιν 

υπθρεςιϊν είναι θ χωρικι επικράτεια τθσ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου  ςτο ςυνολο των Ρεριφερειακϊν 

Ενοτιτων   Αργολίδασ, Αρκαδίασ, Κορινκίασ, Λακωνίασ και Μεςςθνίασ.       

Ειδικοί όροι – Τποχρεϊςεισ του αναδόχου 

Το παρόν ζργο περιλαμβάνει το ςχεδιαςμό, τθν παρακολοφκθςθ και τον ζλεγχο του πλθκυςμοφ των 

υπό μελζτθ αρκροπόδων με ολοκλθρωμζνεσ ψεκαςτικζσ εφαρμογζσ, τθν εποχι που αυτά είναι 

δραςτιρια (ςτθν πλειοψθφία τουσ από το Μάρτιο μζχρι και το Νοζμβριο).  

Θ ςυςτθματικι και ολοκλθρωμζνθ καταπολζμθςθ των εντόμων – φορζων, που αποτελεί ςτόχο του 

προγράμματοσ, κρίνεται επιβεβλθμζνθ για τον ζλεγχο  τθσ εξάπλωςθσ ηωονόςων και 

ανκρωποηωονόςων , και κα ςυμπλθρϊνει τθν εκ μζρουσ των αρμοδίων υπθρεςιϊν ενθμζρωςθ των 

κτθνοτρόφων για τισ διαδικαςίεσ που οφείλουν να ακολουκοφν ςτθν εκτροφι όςον αφορά τον 

κακαριςμό, αποκικευςθ και διαςπορά τθσ κόπρου, των απεντομϊςεων ρουτίνασ και τθ χριςθ 

κατάλλθλων εντομοαπωκθτικϊν ςτα ηϊα.  

Ειδικότερα το ζργο περιλαμβάνει: 

1. Επιχειρθςιακόσ ςχεδιαςμόσ 

 

Ο Επιχειρθςιακόσ Σχεδιαςμόσ περιλαμβάνει τον ςυνεχι προςδιοριςμό του ςτόχου και των 

προτεραιοτιτων του προγράμματοσ και τθν ιεράρχθςθ των επιμζρουσ ςτόχων. 

Τθ ςυλλογι και διαχείριςθ του ςυνόλου των πλθροφοριϊν που αφοροφν το ζργο (χαρτογραφιςεισ, 

αποτελζςματα δειγματολθψιϊν, εφαρμογζσ καταςτολισ, ενθμερϊςεισ και πλθροφορίεσ, κινιςεισ 

ςυνεργείων κλπ). 

Το ςυνεχι προγραμματιςμό δράςεων και διαχείριςθσ των διατικζμενων πόρων (ανκρϊπινο δυναμικό, 

υλικοτεχνικόσ εξοπλιςμόσ, ςκευάςματα κλπ). 
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2. Καταγραφι τθσ ςυχνότθτασ και εξάπλωςθσ  των αρκροπόδων- Δίκτυο παρακολοφκθςθσ. 

 

Κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ των υπθρεςιϊν, ςε τακτά χρονικά διαςτιματα κα πραγματοποιοφνται 

δειγματολθπτικζσ ςυλλογζσ αρκροπόδων τόςο από εκτροφζσ παραγωγικϊν ηϊων (κυρίωσ από 

αιγοπρόβατα, ςτο βακμό που εκτρζφονται ςε εξωτερικοφσ χϊρουσ),  όςο και από τισ μονάδεσ εκτροφισ 

τουσ. Τα δεδομζνα καταγράφονται και αποτελοφν παράγοντα για τθ λιψθ αποφάςεων και διορκωτικϊν 

ενεργειϊν από τον ανάδοχο ςε ςυνεργαςία με τθν ανακζτουςα αρχι. Ο οριςμόσ των κζςεων κα 

πραγματοποιθκεί με κριτιριο τθν επαρκι κάλυψθ διαφόρων οικοτφπων που δραςτθριοποιοφνται τα 

ζντομα. 

 Θα δθμιουργθκεί Δίκτυο παρακολοφκθςθσ είκοςι (20) κτθνοτροφικϊν μονάδων, οι οποίεσ κα επιλεγοφν 

με βάςθ τθν αντιπροςωπευτικότθτα τουσ ςε ςχζςθ με κτθνοτροφικά, περιβαλλοντικά και 

υδρομετεωρολογικά χαρακτθριςτικά. Στο δίκτυο αυτό κα καταγράφονται τα  αβιοτικά και βιοτικά 

χαρακτθριςτικά και κα διενεργοφνται τακτικζσ εντομολογικζσ και επιδθμιολογικζσ μετριςεισ. 

Τακτικζσ δειγματολθψίεσ,με τοποκζτθςθ και λειτουργία εντομοπαγίδων ι με όποιο άλλο πρόςφορο 

τρόπο, ςτο ωσ άνω Δίκτυο για τθ ςυλλογι ιπταμζνων εντόμων (Culicoides, , κουνοφπια) και ςυλλογι 

κροτϊνων (τςιμποφρια) και ψφλλων από ηϊα εκτροφισ. 

Κατά τθν διάρκεια εκτζλεςθσ των υπθρεςιϊν προβλζπονται τζςςερισ κφκλοι δειγματολθψιϊν ςτο Δίκτυο  

παρακολοφκθςθσ. Σε κάκε κφκλο κα περιλαμβάνονται δειγματολθψίεσ για όλα τα αρκρόποδα που 

ενζχονται ςτθν μετάδοςθ αςκενειϊν και ςυγκεκριμζνα Ceratopogonidae  (ςκνίπεσ), Culicidae  

(κουνοφπια), Pulicidae  (ψφλλοι), Argosidae & Ixodidae  (κρότωνεσ), κακϊσ και για Mascidae (μφγεσ των 

ςτάβλων). 

3. Διερεφνθςθ παρουςίασ πακογόνων παραγόντων  

 

Τα δείγματα που κα ςυλλζγονται από τθν διαδικαςία των δειγματολθψιϊν ςτο δίκτυο παρακολοφκθςθσ 

κα ταυτοποιοφνται και κα ελζγχονται για τθν παρουςία μολυςματικϊν παραγόντων ςε αναγνωριςμζνα 

εργαςτιρια. 

 

Ακόμα κα πραγματοποιθκοφν  

 Αιμολθψίεσ από  ηϊα εκτροφισ του Δικτφου 

 Ανοςολογικζσ / μοριακζσ αναλφςεισ αίματοσ από το Δίκτυο  για τθν εξζταςθ τθσ 

παρουςίασ πακογόνων παραγόντων ( με ιδιαίτερθ ζμφαςθ για τισ κροτωγενείσ 

αςκζνειεσ ) 
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Ο οριςμόσ των κζςεων και των δειγμάτων κα πραγματοποιθκεί με κριτιρια τθν όςο το  δυνατόν 

επαρκζςτερθ κάλυψθ διαφόρων οικοτφπων που δραςτθριοποιοφνται τα ζντομα. 

4. Οριοκζτθςθ περιοχϊν για ψεκαςμό 

Με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ παρακολοφκθςθσ των ωσ άνω δεδομζνων κα οργανϊνονται ψεκαςτικζσ 

παρεμβάςεισ με τα κάτωκι κριτιρια: 

- Θ αφκονία του πλθκυςμοφ των εντόμων  

- Επικρατοφςεσ κλιματικζσ ςυνκικεσ. 

- Τθν παρουςία πακογόνων παραγόντων 

5. Διενζργεια ψεκαςμϊν 

Διενζργεια κατάλλθλων ψεκαςτικϊν επεμβάςεων κα πραγματοποιθκοφν  ςε κτθνοτροφικζσ 

εγκαταςτάςεισ και ςτθ ςυνζχεια τθν διενζργεια επαναλθπτικϊν εφαρμογϊν ανά 15 θμζρεσ αν αυτό 

κρικεί απαραίτθτο, κακϊσ και τον ζλεγχο αποτελεςματικότθτασ των διενεργοφμενων εφαρμογϊν ςτθ 

χωρικι επικράτεια τθσ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου. Θ διαδικαςία κα επαναλθφκεί ανά ζτοσ. 

Στόχοι των ψεκαςτικϊν παρεμβάςεων αποτελοφν τα αρκρόποδα που κατά κφριο λόγο ενοχοποιοφνται 
ςτθν μετάδοςθ ηωονόςων και ανκρωποηωονόςων ςτθν Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου και ςυγκεκριμζνα τα: 

 Ceratopogonidae  (ςκνίπεσ) 

 Culicidae  (κουνοφπια) 

 Pulicidae  (ψφλλοι) 

 Argosidae & Ixodidae  (κρότωνεσ) 

 Mascidae, Stomoxys calcitrans (μφγεσ των ςτάβλων) 

 Για τθν καταπολζμθςθ των ωσ άνω προβλζπονται τρεισ τφπου ψεκαςτικϊν εφαρμογϊν που κα 

πραγματοποιθκοφν ςτισ κτθνοτροφικζσ μονάδεσ τθσ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου, και ςυγκεκριμζνα : 

 Α.  Υπολειμματικοί ψεκαςμοί ακμαιοκτονίασ δομθμζνων επιφανειϊν, εςωτερικά και εξωτερικά 
των κτθνοτροφικϊν εγκαταςτάςεων. 

 Β. Εκνεφϊςεισ -ψεκαςμοί ακμαιοκτονίασ χϊρου (space spraying) με εκνεφωτζσ κερμοφ ι ψυχροφ 
ςτο εςωτερικό των κτθνοτροφικϊν εγκαταςτάςεων. 

 Γ. Υπολειμματικοί ψεκαςμοί προνυμφοκτονίασ, εςωτερικά και ςτον περιβάλλοντα χϊρο των 
κτθνοτροφικϊν εγκαταςτάςεων. 

Θ μζκοδοσ/ τφποσ των ψεκαςτικϊν εφαρμογϊν κα επιλζγεται ανάλογα με τθν βιολογία και τθν θκολογία 

των εντόμων ςτόχων, και τισ εν γζνει ςυνκικεσ και τισ ιδιαιτερότθτεσ των κτθνοτροφικϊν εγκαταςτάςεων. 
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Α.  Θ υπολειμματικι ακμαιοκτονία πραγματοποιείται ςε κζςεισ εντόσ, εκτόσ και πλθςίον τθσ 

κτθνοτροφικισ εγκατάςταςθσ, επιλεγμζνεσ ανάλογα με τθν θκολογία του εντόμου ςτόχου. Ζχει ωσ 

αποτζλεςμα τθν κατά κζςεισ άμεςθ καταςτολι, αλλά και τθν πρόλθψθ τθσ επανεγκατάςταςθσ των 

εντόμων.  Μζγεκοσ ςταγονιδίου 100-400 μm. Ο αρικμόσ των εφαρμογϊν υπολειμματικισ ακμαιοκτονίασ 

που κα πραγματοποιθκοφν κατά τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ εκτιμάται ότι κα ανζλκει ςε  τζςςερισ 

χιλιάδεσ (4.000). 

Β. Θ ακμαιοκτονία χϊρου, κερμοφ ι ψυχροφ, φζρει ωσ αποτζλεςμα τθν άμεςθ και ςυνολικι ανιμετϊπιςθ 

τθσ εντομοπανίδασ τθσ κτθνοτροφικισ εγκατάςταςθσ. Το δθμιουργοφμενο νζφοσ του ειδικοφ εκνεφωτι 

ζχει μεγάλθ διειςδυτικότθτα και καλφπτει το ςφνολο των επιφανειϊν του χϊρου ςε ςφντομο χρόνο, 

καταςτζλλοντασ άμεςα τουσ πλθκυςμοφσ των ακμαίων εντόμων . Χαρακτθρίηεται από μθδενικι 

υπολειμματικότθτα. Μζγεκοσ ςταγονιδίου 15-50 μm. Ο αρικμόσ των εφαρμογϊν ακμαιοκτονίασ χϊρου 

που κα πραγματοποιθκοφν κατά τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ εκτιμάται ότι κα ανζλκει ςε  πεντακόςιεσ 

(500). 

Γ. Θ υπολειμματικι προνυμφοκτονία αφορά κζςεισ εντόσ αλλά και πζριξ των κτθνοτροφικϊν 

εγκαταςτάςεων, ςε απόςταςθ ζωσ διακόςια μζτρα και ςε κζςεισ όπου διαπιςτϊνεται ανάπτυξθ 

προνυμφϊν εντόμων. Ο αρικμόσ των εφαρμογϊν προνυμφοκτονίασ που κα πραγματοποιθκοφν κατά τθν 

διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ εκτιμάται ότι κα ανζλκει ςε  τζςςερισ χιλιάδεσ (4.000). 

Ο ακριβισ αρικμόσ των εφαρμογϊν κα κακοριςτεί κατά τθν διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ των υπθρεςιϊν, από 

τισ κρατοφςεσ ςυνκικεσ, τα ευρφματα και τισ ανάγκεσ που κα προκφπτουν.  

Αναλόγωσ του τφπου τθσ εφαρμογισ και τθσ εγκατάςταςθσ, κφριεσ κζςεισ των ψεκαςτικϊν εφαρμογϊν 

αποτελοφν 

 Εντόσ των κτιρίων ςτθν ςυνολικι επιφάνεια των υφιςτάμενων τοίχων (πζτρινων και με 

τςιμεντόλικουσ) και ςτισ οροφζσ, ςτουσ εξωτερικοφσ τοίχουσ κακϊσ  και ςτον περιβάλλοντα 

χϊρο των κτθνοτροφικϊν εγκαταςτάςεων  ςε ςθμεία ςυςςϊρευςθσ τθσ κόπρου, ςτισ γωνίεσ 

ςε ςκοτεινά και υγρά μζρθ. 

 Στα ςκιερά και υγρά μζρθ ςτον περιβάλλοντα χϊρο των ςταβλικϊν εγκαταςτάςεων, κακϊσ και 

ςε ανάλογεσ εςτίεσ ςε ικανι ακτίνα από τθν κτθνοτροφικι εγκατάςταςθ 

 Σε κοπροςωροφσ που εντοπιςτοφν εντόσ και πλθςίον  τθσ  ςταβλικισ εγκατάςταςθσ 

 Επίςθσ ςτοχευόμενεσ εφαρμογζσ προνυμφοκτονίασ προβλζπεται να πραγματοποιθκοφν ςτα 

ςθμεία οποφ διαπιςτϊνεται ότι αναπτφςςονται οι προνφμφεσ των εντόμων  εντόσ και 

περιμετρικά τθσ ςταβλικισ εγκατάςταςθσ, όπωσ το λαςπϊδεσ ζδαφοσ, γφρω από τισ ποτίςτρεσ 

των ηϊων και οποιαδιποτε άλλθ ανάλογθ πικανι εςτία ςε ικανι ακτίνα από τθν κτθνοτροφικι 
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εγκατάςταςθ.  

Σε κάκε περίπτωςθ ο ανάδοχοσ  των υπθρεςιϊν οφείλει να τθρεί τισ απαραίτθτεσ προφυλάξεισ για τθ 

προςταςία του προςωπικοφ, του περιβάλλοντοσ, τθσ Δθμόςιασ Υγείασ και των παράλλθλων αγροτικϊν 

εκμεταλλεφςεων (μελιςςοκομία, βιολογικζσ καλλιζργειεσ κα). 

6. Ζλεγχοσ αποτελεςματικότθτασ ψεκαςμϊν με ςυςχετιςμό των ευρθμάτων από το δίκτυο των 

παγίδων ςφλλθψθσ και των μετεωρολογικϊν δεδομζνων 

Με τθν πάροδο 2-3 θμερϊν μετά το πζρασ εκάςτοτε κφκλου ψεκαςμοφ προβλζπεται θ τοποκζτθςθ ςε 

αντιπροςωπευτικζσ κζςεισ παγίδων ςφλλθψθσ για τθ ςυλλογι ιπταμζνων εντόμων (Culicoides, , 

κουνοφπια) και ςυλλογι κροτϊνων (τςιμποφρια) και ψφλλων, τα ευριματα των οποίων ςυγκρίνονταν με 

εκείνα που είχαν ςυλλεγεί πριν τθν διενζργεια του ψεκαςμοφ. Τα αποτελζςματα των ςυλλιψεων κα 

παρουςιαςτοφν ςτθν τελικι ζκκεςθ των παρεςχθμζνων υπθρεςιϊν. 

 

7. Κατάρτιςθ προγράμματοσ διενζργειασ επεμβάςεων και απολογιςτικοφ προγράμματοσ 

ενεργειϊν  

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να κατακζτει (ςε θλεκτρονικι μορφι) ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, το 

προτεινόμενο πλάνο διενζργειασ επεμβάςεων τθσ επόμενθσ εβδομάδοσ, κακϊσ και απολογιςτικό 

αυτισ. Το προβλεπόμενο πρόγραμμα είναι ενδεικτικό και υπάρχει δυνατότθτα αλλαγϊν ανάλογα με τθν 

εξζλιξθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν , τισ καιρικζσ ςυνκικεσ  ι για λόγουσ ανωτζρασ βίασ. Οι όποιεσ 

τροποποιιςεισ του προγράμματοσ κα πρζπει να κοινοποιοφνται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι εγκαίρωσ. 

 

8. Παράδοςθ τριμθνιαίων Εκκζςεων και Σελικισ Ζκκεςθσ Πεπραγμζνων  

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται με τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν τριϊν μθνϊν να παραδίδει ενδιάμεςεσ 

εκκζςεισ πεπραγμζνων ςτισ οποίεσ κα πρζπει να περιλαμβάνονται όλα τα ςτοιχεία που αφοροφν το ζργο 

κατά το τρίμθνο εκτζλεςθσ του, ςτο τζλοσ κάκε ζτουσ κα υποβάλλεται ετιςια ζκκεςθ των  παρεςχθμζνων 

υπθρεςιϊν. Μετά το πζρασ τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ να παραδϊςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι 

αναλυτικι Τελικι Ζκκεςθ Ρεπραγμζνων, θ οποία κα περιλαμβάνει το ςφνολο των δεδομζνων που 

ςυλλζχκθκαν κατά τθν πορεία εξζλιξθσ εκτζλεςθσ των υπθρεςιϊν- αξιολόγθςθ των υπθρεςιϊν - 

προβλιματα που προζκυψαν κακϊσ και προτάςεισ για μελλοντικά προγράμματα καταπολζμθςθσ των 

υπό μελζτθ αρκροπόδων. Αναλυτικότερα ςτθν Ζκκεςθ αυτι κα περιλαμβάνεται αναλυτικι αναφορά τθσ 

μεκοδολογίασ εκτζλεςθσ των υπθρεςιϊν, προβλιματα που αντιμετωπίςτθκαν και προτάςεισ μελλοντικισ 

βελτίωςθσ του. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να αναφζρει για τυχόν δυςκολίεσ ι προβλιματα που 

παρουςιάςτθκαν κατά τθν εφαρμογι των δράςεων ςε κάκε περιοχι, να αξιολογιςει τμθματικά και 

ςυλλογικά τισ δράςεισ. 
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9. Προμικεια ςκευαςμάτων 

Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να προμθκευτεί και να διακζςει το ςφνολο των 

απαιτοφμενων ςκευαςμάτων για τθν επιτυχι εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν. Τα ςκευάςματα που κα 

χρθςιμοποιθκοφν για το ζργο καταπολζμθςθσ κα είναι εγκεκριμζνα για ανάλογθ χριςθ από τισ 

αρμόδιεσ Εκνικζσ Αρχζσ (ΥΡΑΑΤ). 

Θ ςυνολικι διαχείριςθ των ςκευαςμάτων και των ςυςκευαςιϊν τουσ δθλαδι  θ  προμικεια,  μεταφορά  

και αποκικευςθ  τουσ  πριν  και μετά τθ χριςθ τουσ κα γίνεται από τον Ανάδοχο ςφμφωνα με τισ 

προδιαγραφζσ ορκισ αποκικευςθσ και φφλαξθσ ενϊ θ Ανακζτουςα Αρχι κα διενεργεί κατά τθν κρίςθ 

τθσ και ςε τακτά χρονικά διαςτιματα τουσ απαραίτθτουσ ελζγχουσ καταλλθλότθτασ αυτϊν των 

ςκευαςμάτων. 

Θ χριςθ τουσ κα γίνει ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ χριςεωσ των ςκευαςμάτων, όπωσ αυτι ορίηεται από τθν 

καταςκευάςτρια εταιρεία ςε ςυνάρτθςθ με τθν ςχετικι ζγκριςθ από τισ αρμόδιεσ Εκνικζσ Αρχζσ. 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να λαμβάνει και να τθρεί όλα τα απαραίτθτα μζτρα για τθν αςφάλεια των 

εργαηομζνων, κατοίκων, κακϊσ και τθν προςταςία του ηωικοφ κεφαλαίου και του περιβάλλοντοσ κατά τθ 

διάρκεια των ψεκαςτικϊν εφαρμογϊν. 

Θ Ανακζτουςα αρχι κα μπορεί κάκε ςτιγμι να διενεργεί ελζγχουσ τόςο για τθν καταλλθλότθτα 

(θμερομθνίεσ παραςκευισ και λιξθσ, ςυνκικεσ αποκικευςθσ κ.ά.) όςο και για τθν ορκι χριςθ 

εφαρμογισ των φαρμάκων (δοςολογίεσ, μζτρα προςταςίασ των ψεκαςτϊν, διαχείριςθ άδειων 

ςυςκευαςιϊν κ.ά.). 

10. Άλλεσ ςυμπλθρωματικζσ ενζργειεσ 

Ο Ανάδοχοσ μετά από ςυνεργαςία και ςυμφωνία με τθν Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να προβεί ςε όλεσ τισ 

ενδεικνυόμενεσ επιπλζον ενζργειεσ που κα διαςφαλίςουν το βζλτιςτο δυνατό αποτζλεςμα, όπωσ 

υποβολι προτάςεων για τθν ολοκλθρωμζνθ καταπολζμθςθ των εντόμων φορζων .  

Διοικθτικά όρια εκτζλεςθσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν  

Θ εκτζλεςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν κα γίνει ςτα διοικθτικά όρια των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων 

Αργολίδασ, Αρκαδίασ, Λακωνίασ Κορινκίασ και Μεςςθνίασ.  

Οι προβλεπόμενεσ εργαςίεσ κα πραγματοποιθκοφν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ζωσ τθν 31θ Μαΐου 

2019.  
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ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ 
 

1. Ζναρξθ προγράμματοσ 

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να ξεκινιςει άμεςα το ζργο με τθν ανάκεςθ αυτοφ, κατόπιν 

υπογραφισ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 

Σε διάςτθμα πζντε (5) θμερϊν από τθν υπογραφι αυτισ, κα πρζπει, να εξειδικεφςει τθν ςτρατθγικι 

εκτζλεςθσ και τον προγραμματιςμό εργαςιϊν και να διακζςει ςτο πεδίο τον απαραίτθτο εξοπλιςμό και 

το απαιτοφμενο προςωπικό κατάλλθλα εκπαιδευμζνο, οι ελάχιςτεσ απαιτιςεισ για τα οποία 

περιγράφονται ςτθ ςυνζχεια. 

 

Επιςτθμονικό & τεχνικό προςωπικό 

Επιςτθμονικό Ρροςωπικό: 

1) Ζνασ (1) επιςτιμονασ, ωσ ςυντονιςτισ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, ( Γεωπόνοσ, Βιολόγοσ, 

Χθμικόσ ι ςυναφοφσ ειδικότθτασ) με αποδεδειγμζνθ εμπειρία (τουλάχιςτον πζντε ετϊν) ςε ζργα 

καταπολζμθςθσ εντόμων - διαβιβαςτϊν ςε επίπεδο Ρεριφερειακισ Ενότθτασ και Ρεριφζρειασ. 

(αναλυτικό βιογραφικό ςθμείωμα, αποδεικτικά ςτοιχεία εμπειρίασ, τίτλοι ςπουδϊν και Υπεφκυνθ 

Διλωςθ αποδοχισ ςυμμετοχισ) 

2) Σζςςερισ (4) επιςτιμονεσ ( Γεωπόνοι, Βιολόγοι, Χθμικοί ι άλλθσ ςυναφοφσ ειδικότθτασ) με 

αποδεδειγμζνθ εμπειρία (τουλάχιςτον δφο ετϊν) ςε κζματα διαχείριςθσ εντόμων-διαβιβαςτϊν, και 

τεχνικά κζματα  όπωσ ορκι χριςθ ςκευαςμάτων, ζλεγχο διενζργειασ ψεκαςτικϊν παρεμβάςεων. 

(αναλυτικό βιογραφικό ςθμείωμα, αποδεικτικά ςτοιχεία εμπειρίασ, τίτλοι ςπουδϊν και Υπεφκυνθ 

Διλωςθ αποδοχισ ςυμμετοχισ) 

Το επιςτθμονικό προςωπικό τθσ ομάδασ ζργου κα πρζπει να διακζτει τθ γνϊςθ και τθν εμπειρία 

προκειμζνου 

 να εντοπίςει, καταγράψει, οριοκετιςει και χαρτογραφιςει το ςφνολο των ςθμαντικϊν κζςεων, 
περιοχϊν και εςτιϊν αναπαραγωγισ των διαβιβαςτϊν ςτο πεδίο εφαρμογισ του των 
παρεχόμενων υπθρεςιϊν,  

 να εκπονιςει το ςχζδιο εφαρμογισ των υπθρεςιϊν και να το προςαρμόηει ςτισ εκάςτοτεσ ανάγκεσ 
του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, τισ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ και τουσ όποιουσ εξωτερικοφσ 
παράγοντεσ ςυμμετζχουν ςτθν ανάπτυξθ πλθκυςμϊν των εντόμων-διαβιβαςτϊν τθσ ηωονόςου 

 να εκπαιδεφςει και να ελζγχει το τεχνικό προςωπικό ςτισ μεκόδουσ παγιδοκζτθςθσ και ψεκαςμοφ  

 να ελζγχει τθν αποτελεςματικότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και να προβαίνει ςτισ 
επιβαλλόμενεσ διορκωτικζσ ενζργειεσ 

 θ ςυνολικι ευκφνθ για τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν βαρφνει τον ανάδοχο, ο οποίοσ 
εκπροςωπείται από τον οριςμζνο ςυντονιςτι υπθρεςιϊν. 
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Για το επιςτθμονικό προςωπικό κα πρζπει να κατατεκοφν αναλυτικά βιογραφικά ςθμειϊματα, 
αποδεικτικά ςτοιχεία εμπειρίασ, τίτλοι ςπουδϊν και υπεφκυνεσ δθλϊςεισ ςυμμετοχισ.      

Θ  διάταξθ του προςωπικοφ και του υλικοτεχνικοφ εξοπλιςμοφ ανά περιοχι και ανά περίοδο κα είναι 
ςυνάρτθςθ τθσ φάςθσ εξζλιξθσ τθσ παροχισ των υπθρεςιϊν, των εκάςτοτε αναγκϊν και προβλθμάτων , 
των κλιματολογικϊν παραμζτρων κλπ.    

 

Τεχνικό Ρροςωπικό : 

Διακεςιμότθτα δζκα (10) ψεκαςτϊν με γνϊςεισ ορκισ εφαρμογισ εντομοκτόνων ςκευαςμάτων. (Να 

κατατεκοφν τα ΡΟΧΦ) 

Τλικοτεχνικόσ εξοπλιςμόσ 

Ο ανάδοχοσ του υπθρεςιϊν οφείλει να διακζςει τον απαραίτθτο υλικοτεχνικό εξοπλιςμό που απαιτείται 

για τθν επιτυχι εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν και ςυγκεκριμζνα : 

1) Οκτϊ (8) επαγγελματικά οχιματα ανοικτοφ τφπου, με δυνατότθτα χριςθσ τουσ ςτθν εκτζλεςθ των 

ψεκαςτικϊν παρεμβάςεων (αποδεικτικά κτιςθσ ι δικαιϊματοσ χριςθσ). 

2) Σζςςερα (4) επιβατικά αυτοκίνθτα μεταφοράσ προςωπικοφ, τθν παρακολοφκθςθ 

αποτελεςματικότθτασ των ψεκαςμϊν, και τθν παρακολοφκθςθ ακμαίων εντόμων (αποδεικτικά 

κτιςθσ ι δικαιϊματοσ χριςθσ). 

3) Οκτϊ (8) ψεκαςτικά εποχοφμενα ςυςτιματα για τουσ από εδάφουσ ψεκαςμοφσ (αποδεικτικά 

κτιςθσ ι δικαιϊματοσ χριςθσ). 

4) Δφο (2) εποχοφμενα ςυςτιματα ULV ελεγχόμενων ςταγονιδίων υπζρμικρου όγκου, (αποδεικτικά 

κτιςθσ ι δικαιϊματοσ χριςθσ). 

5) Επινϊτιιουσ εκνεφωτζσ κερμοφ ι ψυχροφ  

6) 10 παγίδεσ ςφλλθψθσ «εντόμων»       (αποδεικτικά κτιςθσ ι δικαιϊματοσ χριςθσ). 

7) 8 GPS (δορυφορικό ςφςτθμα εντοπιςμοφ κζςθσ) για τθν παρακολοφκθςθ των διαδρομϊν  ςε 

πραγματικό χρόνο αποδεικτικά κτιςθσ ι δικαιϊματοσ χριςθσ).  

 

                             Γενικζσ δεςμεφςεισ 

 
Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ ςτενισ ςυνεργαςίασ τόςο με τθν Ανακζτουςα Αρχι όςο και 

με τουσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθν Ρρογραμματικι Σφμβαςθ, προκειμζνου να παρζχει τισ 

υπθρεςίεσ, τθν ενθμζρωςθ και τθν γνϊςθ που απαιτοφνται για τθν επιτυχι εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν και 

ςυγκεκριμζνα: 

 Να ελζγχει τθν αποτελεςματικότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και να προβαίνει ςτισ 
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επιβαλλόμενεσ διορκωτικζσ ενζργειεσ. 

 Να ςυμβάλει ςτθν δθμοςιοποίθςθ και ςτθν προβολι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. 

 Πλεσ οι εφαρμογζσ που κα πραγματοποιιςει ςτο πλαίςιο των παρεχόμενων υπθρεςιϊν κα 

πρζπει να ςζβονται το περιβάλλον, να ακολουκοφν τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ οδθγίεσ 

Ευρωπαϊκϊν και Ελλθνικϊν αρμόδιων αρχϊν και να ςτοχεφουν ςτθν επίτευξθ των βζλτιςτων 

δυνατϊν αποτελεςμάτων. 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ – ΔΔΔ   

Το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ζγγραφο Σφμβαςθσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ αναρτάται ςτο ΕΣΘΔΘΣ, ςτα 
ςυνθμμζνα ζγγραφα του διαγωνιςμοφ ωσ αρχείο PDF, ψθφιακά υπογεγραμμζνο, και αποτελεί 
αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ. Αναρτάται επίςθσ το αρχείο XML για τθν διευκόλυνςθ των οικονομικϊν 
φορζων προκειμζνου να ςυντάξουν μζςω τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕΣ τθσ ΕΕ τθ ςχετικι απάντθςθ τουσ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙI – Πξνϋπνινγηζκόο Έξγνπ θαη Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 
  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΡΓΟΤ 

 

OΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ ΓΙΑ ΤΟΝ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: 
«ΟΛΟΚΛΘΩΜΕΝΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΘΟΡΟΔΩΝ ΡΟΥ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΘΝ 
ΜΕΤΑΔΟΣΘ ΗΩΟΝΟΣΩΝ/ΑΝΘΩΡΟΗΩΟΝΟΣΩΝ ΣΤΘΝ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΥ» 

Α/Α 
ΕΙΔΟ ΤΠΘΡΕΙΑ 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΟΣΘΣΑ 
ΣΙΜΘ 

ΜΟΝΑΔΟ 
(€) 

ΚΟΣΟ 

(€) 

1 
Υπολειμματικοί ψεκαςμοί 
ακμαιοκτονίασ 

Εφαρμογι 4.000 115,00 460.000 

2 
Εκνεφϊςεισ -ψεκαςμοί 
ακμαιοκτονίασ χϊρου 

Εφαρμογι 500 200,00 100.000 

3 
Υπολειμματικοί ψεκαςμοί 
προνυμφοκτονίασ 

Εφαρμογι 4.000 95,00 380.000 

4 

Δθμιουργία Δικτφου, 
δειγματολθψίεσ, 
αιμολθψίεσ αναλφςεισ  

20 μονάδεσ 
Χ 4 κφκλουσ  

 

80 1.625,00 130.000 

ΤΝΟΛΟ  1.070.000,00 

ΦΠΑ 256.800,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  1.326.800,00 

Παρατιρθςθ: 

Οι ποςότθτεσ ανά είδοσ υπθρεςίασ είναι ενδεικτικζσ. Κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου μπορεί να υπάρξουν 
αυξομειϊςεισ ανά είδοσ υπθρεςίασ, ανάλογα με τισ ανάγκεσ που κα προκφψουν, με αντίςτοιχεσ μεταβολζσ του 
ςυνολικοφ κόςτουσ ανά είδοσ υπθρεςίασ.  
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

E   Ρ   Ω  Ν  Υ  Μ  Ι   Α      Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Η Ο Μ Ε Ν Ο Υ  

 

 OΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ ΓΙΑ ΤΟΝ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: 
«ΟΛΟΚΛΘΩΜΕΝΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΘΟΡΟΔΩΝ ΡΟΥ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ 
ΤΘΝ ΜΕΤΑΔΟΣΘ ΗΩΟΝΟΣΩΝ/ΑΝΘΩΡΟΗΩΟΝΟΣΩΝ ΣΤΘΝ ΡΕΙΦΕΕΙΑ 
ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΥ» 

Α/Α ΕΙΔΟ ΤΠΘΡΕΙΑ 
ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΟΣΘΣΑ 

ΣΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΟ 

(€) 

ΚΟΣΟ 
(€) 

1 
Υπολειμματικοί ψεκαςμοί 
ακμαιοκτονίασ 

Εφαρμογι 4.000   

2 
Εκνεφϊςεισ -ψεκαςμοί 
ακμαιοκτονίασ χϊρου 

Εφαρμογι 500   

3 
Υπολειμματικοί ψεκαςμοί 
προνυμφοκτονίασ 

Εφαρμογι 4.000   

4 

Δθμιουργία Δικτφου, 
δειγματολθψίεσ, αιμολθψίεσ 
αναλφςεισ  

 

20 μονάδεσ Χ 4 
κφκλουσ  

 

80   

 ΤΝΟΛΟ   

 ΦΠΑ  

 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ   

 

 Ο προςφζρων δζχεται τθν μεταβολι τθσ ποςότθτασ  ανά είδοσ υπθρεςίασ ανάλογα με τισ ανάγκεσ που κα 
προκφψουν κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου και δεςμεφεται να εκτελζςει το  ζργο διατθρϊντασ ςτακερζσ τισ τιμζσ 
των επιμζρουσ υπθρεςιϊν. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V– Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ (Πξνζαξκνζκέλν από ηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή) 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΘΣΙΚΘ ΕΠΙΣΟΛΘ ΤΜΜΕΣΟΧΘ 

Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ ……………………………. / ……………………………………….. 

Θμερομθνία ζκδοςθσ: …………………………….. 

Ρροσ: (Ρλιρθσ επωνυμία Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα1)............................. 

(Διεφκυνςθ Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα2) ......................................... 

Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ3. 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και 

ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ  

μζχρι του ποςοφ των ευρϊ  …………………………4 υπζρ του  

(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 

................ (διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι 

(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεφκυνςθ) .......................………………………………….. ι 

(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων 

α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) 

.......................………………………………….. 

β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) 

.......................………………………………….. 

γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) 

.......................…………………………………..5  

ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ 

ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ,  

                                                           
1
  Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

2
  Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

3
  Το φψοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ κακορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςε ςυγκεκριμζνο 

χρθματικό ποςό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% τθσ προεκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Αναγράφεται 

ολογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ. Στο ποςό δεν υπολογίηεται ο ΦΡΑ (άρκρο 157 ν. 4281/2014). 
4
   ο.π. υπος. 3. 

5
  Συμπλθρϊνεται με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ. 
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για τθ ςυμμετοχι του/τθσ/τουσ ςφμφωνα με τθν (αρικμό/θμερομθνία) ..................... 

Διακιρυξθ/Ρρόςκλθςθ/ Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ .....................................................6 τθσ/του 

(Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντοσ φορζα), για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

“(τίτλοσ ςφμβαςθσ)”/ για το/α τμιμα/τα ...............7  

Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτθν ανωτζρω απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ 

του/τθσ (υπζρ ου η εγγφηςη) κακ’ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ. 

Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ 

μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα 

ςε ....................θμζρεσ 8 από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ………………………………………………….. 9.  

ι 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι 

μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.  

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 

τζλοσ χαρτοςιμου. 

Αποδεχόμαςτε να παρατείνομε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ, ςτο οποίο 

επιςυνάπτεται θ ςυναίνεςθ του υπζρ ου για τθν παράταςθ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με το άρκρο ... τθσ 

Διακιρυξθσ/Ρρόςκλθςθσ/Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό 

αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ10.  

Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και το 

ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε11. 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 

                                                           
6
  Συνοπτικι περιγραφι των προσ προμικεια αγακϊν /  υπθρεςιϊν, κλπ ςφμφωνα με το άρκρο 25 του πδ 

118/2007.  
7
 Εφόςον θ εγγυθτικι επιςτολι αφορά ςε προςφορά τμιματοσ/τμθμάτων τθσ 

Διακιρυξθσ/Ρρόςκλθςθσ/Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ, ςυμπλθρϊνεται ο αφξων αρικμόσ του/ων τμιματοσ/τμθμάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προςφορά.  
8
  Να οριςτεί ο χρόνοσ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

9  ΣΘΜΕΙΩΣΘ ΓΙΑ ΤΘΝ ΤΑΡΕΗΑ: Ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ τουλάχιςτον κατά τριάντα (30) 
θμζρεσ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, όπωσ αυτόσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ (άρκρο 157 παρ. 1 περ. 
α, εδαφ. β' του ν. 4281/2014).  
10

  Άρκρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014. 
11

  Ο κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα 
κεςμοκετικθκε με τθν υπ'αρικ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, με τθν 
οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ αναγραφι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι. 
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΘΣΙΚΘ ΕΠΙΣΟΛΘ ΚΑΛΘ ΕΚΣΕΛΕΘ 

Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ ……………………………. / 

…………………………………….Θμερομθνία ζκδοςθσ    …………………………….. 

Ρροσ: (Ρλιρθσ επωνυμία Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα1)................................. 

(Διεφκυνςθ Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα)2................................ 

Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ3. 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και 

ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των 

ευρϊ………………………………………………………………………..4 

υπζρ του:  

(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 

................ (διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι 

(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεφκυνςθ) .......................………………………………….. ι 

(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων 

α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ................... 

β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ................... 

γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .................. (ςυμπλθρϊνεται με όλα 

τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ) 

ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ 

ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, 

για τθν καλι εκτζλεςθ του/ων τμιματοσ/των ..5/ τθσ υπ αρικ ..... ςφμβαςθσ “(τίτλος σύμβασης)”, ςφμφωνα 

με τθν (αρικμό/θμερομθνία) ........................ Διακιρυξθ / Ρρόςκλθςθ / Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ 

                                                           
1
  Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

2
  Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

3
  Ολογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ. Στο ποςό δεν υπολογίηεται ο ΦΡΑ. 

4
  Ππωσ υποςθμείωςθ 3. 

5  Εφόςον αφορά ανάκεςθ ςε τμιματα ςυμπλθρϊνεται ο α/α του/ων τμιματοσ/των για τα οποία 

υπογράφεται θ ςχετικι ςφμβαςθ. 



 

Σελίδα 47 

Ενδιαφζροντοσ 6 ........................... τθσ/του (Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ φορζα). 

Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ 

μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα 

ςε ....….    θμζρεσ7 από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ............... (αν προβλζπεται οριςμζνοσ χρόνοσ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ8) 

ι  

μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να 

κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.  

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 

τζλοσ χαρτοςιμου. 

Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και το 

ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9. 

 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
  Συνοπτικι περιγραφι των προσ προμικεια αγακϊν / υπθρεςιϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 25 του πδ 

118/2007. 
7
  Να οριςτεί ο χρόνοσ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.  

8  Σφμφωνα με το άρκρο 25 πδ 118/2007 και του άρκρου 26 του ΕΚΡΟΤΑ, ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ πρζπει 
να είναι μεγαλφτεροσ από τον ςυμβατικό χρόνο φόρτωςθσ ι παράδοςθσ, κατά τον χρόνο που με βάςθ τθ ςφμβαςθ ο 
αγοραςτισ υποχρεοφται να παραλάβει τα υλικά πλζον δφο (2) μινεσ ι μεγαλφτεροσ εφόςον αυτό ορίηεται από τθ 
διακιρυξθ.  
9
  Ο κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα 

κεςμοκετικθκε με τθν υπ'αρικ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, με τθν 
οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ αναγραφι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI – ρέδην ύκβαζεο (Πξνζαξκνζκέλν από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή) 

ΧΕΔΙΟ ΤΜΒΑΘ ΠΑΡΟΧΘ ΤΠΘΡΕΙΩΝ 

με τίτλο 

“ΥΛΟΡΟΙΘΣΘ ΟΛΟΚΛΘΩΜΕΝΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΡΟΥ ΡΟΚΥΡΤΟΥΝ ΑΡΟ 

ΕΝΤΟΜΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΣ (ΚΟΥΝΟΥΡΙΑ,  ΣΚΝΙΡΕΣ,  ΦΛΕΒΟΤΟΜΟΙ).  ΑΝΑΡΤΥΞΘ 

ΜΘΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΑΣΘΣ ΚΑΙ  ΚΑΤΑΡΟΛΕΜΘΣΘΣ ΕΝΤΟΜΩΝ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΩΝ 

ΣΤΘ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΥ ΚΑΙ ΔΘΜΙΟΥΓΙ Α ΔΟΜΘΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΕΡΙΤΘΘΣΘΣ ΚΑΙ  

ΕΡΑΓΥΡΝΘΣΘΣ ΤΩΝ ΝΟΣΩΝ ΡΟΥ ΡΟΚΥΡΤΟΥΝ ΑΡΟ ΕΝΤΟΜΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΣ”  

 

 

 

ΓΙΑ ΣΘΝ ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ: 

  «Δθμιουργία ςυςτιματοσ καταγραφισ, πρόβλεψθσ, διαχείριςθσ  και ειδοποίθςθσ για τα 

επίπεδα του κινδφνου διαςποράσ και τθσ πρόλθψθσ  ηωονόςων που μεταδίδονται από αρκρόποδα 

διαβιβαςτζσ και των ανκρωποηωονόςων που προκφπτουν εξ αυτϊν ςε κτθνοτροφικζσ μονάδεσ  ςτθν 

Περιφζρεια Πελοποννιςου » για τθν τριετία 2017-2018-2019. 

 

 

ΡΟΥ ΑΦΟΑ ΤΟ ΥΡΟΕΓΟ:  

 

«ΟΛΟΚΛΘΩΜΕΝΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙIΣΘΣ ΑΘΟΡΟΔΩΝ ΡΟΥ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΘΝ ΜΕΤΑΔΟΣΘ 

ΗΩΟΝΟΣΩΝ/ΑΝΘΩΡΟΗΩΟΝΟΣΩΝ ΣΤΘΝ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΥ»   
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τθν Επιςκοπι Σεγζασ ςιμερα …./…./2017 και θμζρα ……… οι παρακάτω ςυμβαλλόμενοι: 

 Πελοπόννθςοσ Α.Ε. - Αναπτυξιακι Ανϊνυμθ Εταιρεία ΟΣΑ, που εδρεφει ςτθν Επιςκοπι Τεγζασ, Τ.Κ. 

22012, με ΑΦΜ 998489669, Δ.Ο.Υ. Τρίπολθσ που νόμιμα εκπροςωπείται από τον Διευκφνοντα 

Σφμβουλο τθσ εταιρείασ κο. Μπιτηι Κωνςταντίνο, αποκαλοφμενθ εφεξισ ”ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ”, 

 …………………………………………………………., αποκαλοφμενοσ εφεξισ ”ΑΝΑΔΟΧΟΣ” 

 

Ζχοντασ υπόψθ: 

Τθν από 12/07/2017 Προγραμματικι φμβαςθ μεταξφ τθσ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου και τθσ 

Ρελοπόννθςοσ Α.Ε.- Ανϊνυμθ Αναπτυξιακι Εταιρεία ΟΤΑ, για τθν εφαρμογι του προγράμματοσ 

«Δθμιουργία ςυςτιματοσ καταγραφισ, πρόβλεψθσ, διαχείριςθσ και ειδοποίθςθσ για τα επίπεδα του 

κινδφνου διαςποράσ και τθσ πρόλθψθσ ηωονόςων που μεταδίδονται από αρκρόποδα διαβιβαςτζσ και 

των ανκρωποηωονόςων που προκφπτουν εξ αυτϊν ςε κτθνοτροφικζσ μονάδεσ ςτθν Ρεριφζρεια 

Ρελοποννιςου » για τθν τριετία 2017-2018-2019.  

Τθν υπ. Αρικμ. …… Απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Ρελοπόννθςοσ Α.Ε.- Αναπτυξιακι Ανϊνυμθ 

Εταιρεία ΟΤΑ, περί τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ για τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ 

«Δθμιουργία ςυςτιματοσ καταγραφισ, πρόβλεψθσ, διαχείριςθσ και ειδοποίθςθσ για τα επίπεδα του 

κινδφνου διαςποράσ και τθσ πρόλθψθσ ηωονόςων που μεταδίδονται από αρκρόποδα διαβιβαςτζσ και 

των ανκρωποηωονόςων που προκφπτουν εξ αυτϊν ςε κτθνοτροφικζσ μονάδεσ ςτθν Ρεριφζρεια 

Ρελοποννιςου » για τθν τριετία 2017-2018-2019. 

Τθν από …/…/2017 Προκιρυξθ τθσ Ρελοπόννθςοσ Α.Ε.- Αναπτυξιακι Ανϊνυμθ Εταιρεία ΟΤΑ. 

Τθν υπ’ αρικ. Ρρωτ …/…-…-2017 Ζντυπθ Προςφορά για το ζργο που κατζκεςε ο Ανάδοχοσ. 

Τα με θμερομθνίεσ ../../2017, …/…/2017 και …/…/2017 Πρακτικά τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ και 

Ανάκεςθσ Διαγωνιςμοφ. 

Το υπ’ αρικ. απόςπαςμα ………. του ../2017 Πρακτικοφ του Δ.. τθσ Ρελοπόννθςοσ Α.Ε.- Αναπτυξιακι 

Ανϊνυμθ Εταιρεία ΟΤΑ, περί ζγκριςθσ επιλογισ Αναδόχου. 

Τθν υπ’ αρικμόν 154/2017 πράξθ Ρροςυμβατικοφ Ελζγχου του Η’ Κλιμακίου του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου. 

Τισ διατάξεισ των άρκρων τθσ Εκνικισ και Κοινοτικισ Νομοκεςίασ. 

Τθν υπ’ αρικμόν …./2017 πράξθ του Η’ Κλιμακίου του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου 

 

υμφϊνθςαν, ςυνομολόγθςαν και ζκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουκα: 
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ΑΡΘΡΟ 1 - ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΘ ΤΜΒΑΘ  

 

Θ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ανακζτει και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει τθν εκτζλεςθ του ζργου με τίτλο: 

«Δθμιουργία ςυςτιματοσ καταγραφισ, πρόβλεψθσ, διαχείριςθσ και ειδοποίθςθσ για τα επίπεδα του 

κινδφνου διαςποράσ και τθσ πρόλθψθσ ηωονόςων που μεταδίδονται από αρκρόποδα διαβιβαςτζσ και 

των ανκρωποηωονόςων που προκφπτουν εξ αυτϊν ςε κτθνοτροφικζσ μονάδεσ ςτθν Περιφζρεια 

Πελοποννιςου » για τθν τριετία 2017-2018-2019, με το αντικείμενο και τουσ όρουσ και εντόσ του 

προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματοσ, όπωσ αυτά ζχουν ιδθ οριςκεί ςτθν από 12/07/2017 Ρρογραμματικι 

Σφμβαςθ. 

 

Το ζργο «Δθμιουργία ςυςτιματοσ καταγραφισ, πρόβλεψθσ, διαχείριςθσ και ειδοποίθςθσ για τα 

επίπεδα του κινδφνου διαςποράσ και τθσ πρόλθψθσ ηωονόςων που μεταδίδονται από αρκρόποδα 

διαβιβαςτζσ και των ανκρωποηωονόςων που προκφπτουν εξ αυτϊν ςε κτθνοτροφικζσ μονάδεσ ςτθν 

Περιφζρεια Πελοποννιςου » για τθν τριετία 2017-2018-2019, περιλαμβάνει το ςφνολο των 

απαιτοφμενων εργαςιϊν με ςτόχο: 

 Τον ςχεδιαςμό ενόσ βραχυπρόκεςμου και μακροπρόκεςμου ςχεδίου δράςθσ για τθν πρόλθψθ και 

αντιμετϊπιςθ περιςτατικϊν των νοςθμάτων αυτϊν όπωσ για παράδειγμα του καταρροϊκοφ πυρετοφ, τθσ 

οηϊδουσ δερματίτιδασ, του κριμαϊκοφ αιμορραγικοφ πυρετοφ, των ρικκετςιϊςεων, τθσ ερλιχίωςθσ ι 

οποιουδιποτε άλλου νοςιματοσ προκφψει ςτο μζλλον και ςτο οποίο ενζχονται αρκρόποδα.  

 

ΥΡΟΕΓΟ : ϋΟλοκλθρωμζνο πρόγραμμα διαχείριςθσ αρκροπόδων που ευκφνονται για τθ μετάδοςθ 

ηωονόςων/ανκρωποηωονόςωνϋ. 

 

Θ ανακζτουςα Αρχι εκτιμϊντασ τισ ιδιαίτερεσ καταςτάςεισ που τυχόν κα διαμορφωκοφν κατά τθ 

διάρκεια υλοποίθςθσ του ζργου, διατθρεί το δικαίωμα να μθν κατανείμει το ζργο ομοιόμορφα για κάκε 

ζτοσ που διαρκεί θ ςφμβαςθ, αλλά να υλοποιιςει μεγαλφτερο τμιμα του φυςικοφ αντικείμενου κατά 

το πρϊτο ι το δεφτερο ι το τρίτο ζτοσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

β) Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να λάβει μζτρα προςταςίασ του προςωπικοφ και να προβαίνει ςε ενθμζρωςθ 

του κοινοφ ςφμφωνα με τθν Αρ. Ρρωτ. Υ1/Γ.Ρ.οικ.31343/17.3.2011 εγκφκλιο του Υπουργείου Υγείασ ι 

οποιαδιποτε νεότερθ ιςχφει κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του ζργου. 
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Ειδικότερα ο Ανάδοχοσ ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ αναλαμβάνει να εκτελζςει τισ ακόλουκεσ 

εργαςίεσ: 

Ολοκλθρωμζνο πρόγραμμα διαχείριςθσ αρκροπόδων που ευκφνονται για τθν μετάδοςθ ηωονόςων 

/ανκρωποηωονόςων 

• Ανάπτυξθ ενόσ ολοκλθρωμζνου ζργου καταπολζμθςθσ αρκροπόδων μεγάλθσ κλίμακασ και λιψθ 

προλθπτικϊν μζτρων ζτςι ϊςτε να μειωκεί ο κίνδυνοσ εμφάνιςθσ κρουςμάτων ςτα ηϊα εκτροφισ τθσ 

Ρελοποννιςου και αςκενειϊν ςε ανκρϊπουσ που  προκφπτουν εξ αυτϊν . 

 

Ενθμζρωςθ Ανακζτουςασ Αρχισ, Δθμοτικϊν Αρχϊν και τοπικοφ πλθκυςμοφ για τισ εργαςίεσ 

υλοποίθςθσ του ζργου.  

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν ζγκαιρθ ενθμζρωςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και τουλάχιςτον των 

Δθμοτικϊν Αρχϊν τθσ περιοχισ ςχετικά με το πρόγραμμα περιφοράσ που κα ακολουκιςει τόςο για τθν 

παρακολοφκθςθ από εδάφουσ των προνυμφϊν ςτο αγροτικό, περιαςτικό, φυςικό και αςτικό ςφςτθμα τθσ 

περιοχισ όςο και για τουσ διενεργοφμενουσ ψεκαςμοφσ κακϊσ και για τυχόν αλλαγζσ αυτοφ για 

οποιονδιποτε λόγο.  

υμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ 

Ο Ανάδοχοσ, ταυτόχρονα με τθν ευκφνθ εκτζλεςθσ του ζργου ςτθν περιοχι εφαρμογισ του, κα ζχει τθν 

υποχρζωςθ επιςτθμονικισ υποςτιριξθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και μζςω αυτισ όλων των φορζων που 

ςυμμετζχουν ςτθν Ρρογραμματικι Σφμβαςθ, ςε ηθτιματα ςχετικά με το αντικείμενο τθσ παροφςασ. Ειδικά 

αναλαμβάνει να διακζςει τθν επιςτθμονικι γνϊςθ και τεχνογνωςία του επί του αντικειμζνου ςτθν 

Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου εφόςον του ηθτθκεί, ακόμα και για ηθτιματα πζραν τθσ περιοχισ εφαρμογισ 

του παρόντοσ ζργου. 

 

Παράδοςθ Σριμθνιαίων – Ετιςιων και Σελικισ Ζκκεςθσ Πεπραγμζνων και περιοδικϊν αναφορϊν. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται με τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν τριϊν μθνϊν να παραδίδει ενδιάμεςεσ 

εκκζςεισ πεπραγμζνων ςτισ οποίεσ κα πρζπει να περιλαμβάνονται όλα τα ςτοιχεία που αφοροφν το ζργο 

κατά το τρίμθνο εκτζλεςθσ του, ςτο τζλοσ κάκε ζτουσ κα υποβάλλεται ετιςια ζκκεςθ πεπραγμζνων του 

ζργου. Μετά το πζρασ του ζργου να παραδϊςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι αναλυτικι Σελικι Ζκκεςθ 

Πεπραγμζνων, θ οποία κα περιλαμβάνει το ςφνολο των δεδομζνων που ςυλλζχκθκαν κατά τθν πορεία 

εξζλιξθσ του ζργου- αξιολόγθςθ του ζργου - προβλιματα που προζκυψαν κακϊσ και προτάςεισ για 

μελλοντικά προγράμματα καταπολζμθςθσ των υπό μελζτθ αρκροπόδων. Αναλυτικότερα ςτθν Ζκκεςθ 

αυτι κα περιλαμβάνεται αναλυτικι αναφορά τθσ μεκοδολογίασ εκτζλεςθσ του ζργου, προβλιματα που 

αντιμετωπίςτθκαν και προτάςεισ μελλοντικισ βελτίωςθσ του. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να αναφζρει για 
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τυχόν δυςκολίεσ ι προβλιματα που παρουςιάςτθκαν κατά τθν εφαρμογι των δράςεων ςε κάκε περιοχι, 

να αξιολογιςει τμθματικά και ςυλλογικά τισ δράςεισ. 

Τζλοσ εφόςον του ηθτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι, υποβάλλει ζκτακτεσ  αναφορζσ - το περιεχόμενο 

των οποίων είναι ςυμβατό με το ζργο - τισ οποίεσ υποβάλλει ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα το οποίο κα 

ορίηεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι.  

 

ΜΕΓΕΘΟ ΕΡΓΟΤ  

Θ εκτζλεςθ του ζργου κα γίνει ςτα διοικθτικά όρια των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων Αργολίδασ, Αρκαδίασ, 

Λακωνίασ, Κορινκίασ και Μεςςθνίασ.  

 

ΑΡΘΡΟ 2 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 

 

Θ παροφςα Σφμβαςθ τίκεται ςε ιςχφ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ και κα διαρκζςει για τθν τριετία 

2017-2018-2019, δθλαδι κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί το αργότερο μζχρι τθν 31-05-2019, με τθν 

παράδοςθ από τον Ανάδοχο και τθν παραλαβι και αποδοχι από τθν Ανακζτουςα Αρχι τθσ Σελικισ 

Ζκκεςθσ Πεπραγμζνων του Αναδόχου ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτθ διάταξθ του Άρκρου 1 

τθσ παροφςασ.  

 

ΑΡΘΡΟ 3 - ΑΜΟΙΒΘ -ΣΡΟΠΟ ΠΛΘΡΩΜΘ 

 

Θ αμοιβι του Αναδόχου για το Ζργο, το οποίο υποχρεοφται να εκτελζςει και να παραδϊςει ςτο πλαίςιο 

τθσ παροφςασ και ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ, ανζρχεται ςτο ποςό των …………. ευρϊ (……..€), 

ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α 24%. 

Στο ανωτζρω ποςό περιλαμβάνεται το πλιρεσ εργολαβικό αντάλλαγμα (αμοιβι) του Αναδόχου και των 

ςυνεργατϊν του (οι οποίοι δεν ςυνδζονται και δεν αποκτοφν καμία απευκείασ ςχζςθ με τθν Ανακζτουςα 

Αρχι), θ προμικεια των κατάλλθλων και εγκεκριμζνων από τισ αρμόδιεσ Εκνικζσ Αρχζσ ςκευαςμάτων, 

μεκόδων, υλικϊν, εν γζνει τεχνικϊν και επιςτθμονικϊν μζςων κάκε είδουσ, το κόςτοσ λιψθσ τυχόν 

απαιτοφμενων αδειϊν, κακϊσ και τα γενικά και ειδικά για τθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ ζξοδα, δαπάνεσ, 

φόροι, τζλθ, λοιπζσ επιβαρφνςεισ κάκε είδουσ αυτοφ, ςυμπεριλαμβανομζνων όλωσ ενδεικτικϊσ των 

αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν και πάςθσ φφςεωσ φορολογικϊν επιβαρφνςεων υπζρ του Δθμοςίου ι 

οποιουδιποτε τρίτου. 
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θτά ςυμφωνείται ότι ο Ανάδοχοσ δεν ζχει καμία άλλθ απαίτθςθ από τον Εργοδότθ ςχετικϊσ με το παρόν 

ζργο και τθν παροφςα ςφμβαςθ εν γζνει ι ςχετιηόμενθ ι απορρζουςα από αυτιν, πζραν του ανωτζρω 

ρθτϊσ και περιοριςτικϊσ ςυμφωνοφμενου ποςοφ του ςυνολικοφ εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ (αμοιβισ). 

Θ καταβολι τθσ αμοιβισ κα γίνει τμθματικά – ςφμφωνα με το χρονοδιάγραμμα τθσ Ρρογραμματικισ 

Σφμβαςθσ μεταξφ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου και Ρελοπόννθςοσ ΑΕ (Ραράρτθμα Ι, Ι-Α,-ΙΙ) - ανάλογα με 

τθν πορεία υλοποίθςθσ του ζργου και μετά τθν πιςτοποίθςθ τθσ προςικουςασ εκτζλεςθσ ανάλογου 

τμιματοσ εργαςιϊν από πλευράσ Αναδόχου.  

Για τθν είςπραξθ τθσ αμοιβισ και ωσ προχπόκεςθ καταβολισ αυτισ, ο Ανάδοχοσ κα εκδίδει τα νόμιμα 

προβλεπόμενα παραςτατικά κάκε φορά που κα του καταβάλλεται ζνα μζροσ τθσ αμοιβισ και ςτα οποία 

παραςτατικά κα αναφζρεται το εκάςτοτε καταβλθκζν μζροσ του ανωτζρω ςυνολικοφ ποςοφ.  

 

ΑΡΘΡΟ 4 – ΕΓΓΤΘΣΙΚΘ ΕΠΙΣΟΛΘ 

 

Ωσ εγγφθςθ για τθν προςικουςα και εμπρόκεςμθ τιρθςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ, απάντων 

κεωρουμζνων ωσ ουςιωδϊν, ο Ανάδοχοσ προςκόμιςε  τισ υπ. Αρικμ. Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ: 

1. Νο ……/…-….-2017 Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ φψουσ ……€, Τράπεηασ  Ρειραιϊσ 

2. Νο ……/…-..-2017  Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ φψουσ …….€, Τράπεηασ Ρειραιϊσ. 

που ιςοφται προσ το πζντε τθσ εκατό (5%) ιτοι …….,00€ (ςφνολο εγγυθτικϊν …….,00 ευρϊ) του ςυνολικοφ 

προχπολογιςμοφ του ζργου χωρίσ ΦΡΑ και θ οποία κα του επιςτραφεί μόνον μετά τθν νόμιμθ 

πιςτοποίθςθ και οριςτικι αποδοχι από τθν Ανακζτουςα Αρχι τθσ προςικουςασ ςφμφωνα με τθν 

παροφςα ςφμβαςθ και τθν ιςχφουςα νομοκεςία ολοκλιρωςθσ του ςυνόλου του ζργου και τθν εκπλιρωςθ 

όλων των προβλεπόμενων ςτθν παροφςα υποχρεϊςεϊν του. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 - ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

 

Α. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ξεκινιςει άμεςα τθν εκτζλεςθ και υλοποίθςθ του ζργου που αποτελεί 

αντικείμενο τθσ παροφςθσ. 

Από τθν υπογραφι τθσ παροφςασ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζςει χαρτογραφικά υπόβακρα τθσ περιοχισ 

εφαρμογισ του ζργου, να χωροκετιςει τουσ δειγματολθπτικοφσ ςτακμοφσ, να εξειδικεφςει τθν ςτρατθγικι 

εκτζλεςθσ και τον προγραμματιςμό εργαςιϊν και να διακζςει ςτο πεδίο τον απαραίτθτο εξοπλιςμό και το 

απαιτοφμενο προςωπικό κατάλλθλα εκπαιδευμζνο, ωσ κατωτζρω.  

Πλεσ οι δράςεισ για τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ που αποτελεί το αντικείμενο τθσ παροφςθσ απαιτείται να 

λαμβάνουν χϊρα ταυτόχρονα ςε όλεσ τισ Ρεριφερειακζσ Ενότθτεσ τθσ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου. 
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Β. Ειδικότερα για τθν εκτζλεςθ και υλοποίθςθ του προγράμματοσ που αποτελεί το αντικείμενο τθσ παροφςθσ ο 

Ανάδοχοσ υποχρεοφται να απαςχολεί Επιςτθμονικό Ρροςωπικό, ωσ ακολοφκωσ:  

 

Επιςτθμονικό Ρροςωπικό: 

 

3) Ζνασ (1) επιςτιμονασ, ωσ ςυντονιςτισ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, ( Γεωπόνοσ, Βιολόγοσ, 

Χθμικόσ ι ςυναφοφσ ειδικότθτασ) με αποδεδειγμζνθ εμπειρία (τουλάχιςτον πζντε ετϊν) ςε ζργα 

καταπολζμθςθσ εντόμων - διαβιβαςτϊν ςε επίπεδο Ρεριφερειακισ Ενότθτασ και Ρεριφζρειασ. 

(αναλυτικό βιογραφικό ςθμείωμα, αποδεικτικά ςτοιχεία εμπειρίασ, τίτλοι ςπουδϊν και Υπεφκυνθ 

Διλωςθ αποδοχισ ςυμμετοχισ) 

4) Σζςςερισ (4) επιςτιμονεσ ( Γεωπόνοι, Βιολόγοι, Χθμικοί ι άλλθσ ςυναφοφσ ειδικότθτασ) με 

αποδεδειγμζνθ εμπειρία (τουλάχιςτον δφο ετϊν) ςε κζματα διαχείριςθσ εντόμων-διαβιβαςτϊν, και 

τεχνικά κζματα  όπωσ ορκι χριςθ ςκευαςμάτων, ζλεγχο διενζργειασ ψεκαςτικϊν παρεμβάςεων. 

(αναλυτικό βιογραφικό ςθμείωμα, αποδεικτικά ςτοιχεία εμπειρίασ, τίτλοι ςπουδϊν και Υπεφκυνθ 

Διλωςθ αποδοχισ ςυμμετοχισ) 

Το επιςτθμονικό προςωπικό τθσ ομάδασ ζργου κα πρζπει να διακζτει τθ γνϊςθ και τθν εμπειρία 

προκειμζνου 

 να εντοπίςει, καταγράψει, οριοκετιςει και χαρτογραφιςει το ςφνολο των ςθμαντικϊν κζςεων, 

περιοχϊν και εςτιϊν αναπαραγωγισ των διαβιβαςτϊν ςτο πεδίο εφαρμογισ του των 

παρεχόμενων υπθρεςιϊν,  

 να εκπονιςει το ςχζδιο εφαρμογισ των υπθρεςιϊν και να το προςαρμόηει ςτισ εκάςτοτεσ ανάγκεσ 

του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, τισ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ και τουσ όποιουσ εξωτερικοφσ 

παράγοντεσ ςυμμετζχουν ςτθν ανάπτυξθ πλθκυςμϊν των εντόμων-διαβιβαςτϊν τθσ ηωονόςου 

 να εκπαιδεφςει και να ελζγχει το τεχνικό προςωπικό ςτισ μεκόδουσ παγιδοκζτθςθσ και ψεκαςμοφ  

 να ελζγχει τθν αποτελεςματικότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και να προβαίνει ςτισ 

επιβαλλόμενεσ διορκωτικζσ ενζργειεσ 

 θ ςυνολικι ευκφνθ για τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν βαρφνει τον ανάδοχο, ο οποίοσ 

εκπροςωπείται από τον οριςμζνο ςυντονιςτι υπθρεςιϊν. 

Για το επιςτθμονικό προςωπικό κα πρζπει να κατατεκοφν αναλυτικά βιογραφικά ςθμειϊματα, 

αποδεικτικά ςτοιχεία εμπειρίασ, τίτλοι ςπουδϊν και υπεφκυνεσ δθλϊςεισ ςυμμετοχισ.      
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Θ  διάταξθ του προςωπικοφ και του υλικοτεχνικοφ εξοπλιςμοφ ανά περιοχι και ανά περίοδο κα είναι 

ςυνάρτθςθ τθσ φάςθσ εξζλιξθσ τθσ παροχισ των υπθρεςιϊν, των εκάςτοτε αναγκϊν και προβλθμάτων , 

των κλιματολογικϊν παραμζτρων κλπ.    

Το επιςτθμονικό προςωπικό τθσ ομάδασ ζργου κα πρζπει να διακζτει τθ γνϊςθ και τθν εμπειρία προκειμζνου να 

εντοπίςει, καταγράψει, οριοκετιςει και χαρτογραφιςει το ςφνολο των ςθμαντικϊν κζςεων, περιοχϊν και 

εςτιϊν αναπαραγωγισ των διαβιβαςτϊν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ζργου, να εκπονιςει το ςχζδιο εφαρμογισ 

του ζργου και να το προςαρμόηει ςτισ εκάςτοτεσ ανάγκεσ του ζργου, τισ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ και τουσ 

όποιουσ εξωτερικοφσ παράγοντεσ ςυμμετζχουν ςτθν ανάπτυξθ πλθκυςμϊν των εντόμων-διαβιβαςτϊν τθσ 

ηωονόςου, να εκπαιδεφςει και να ελζγχει το τεχνικό προςωπικό ςτισ μεκόδουσ παγιδοκζτθςθσ και ψεκαςμοφ , 

να ελζγχει τθν αποτελεςματικότθτα του ζργου και να προβαίνει ςτισ επιβαλλόμενεσ διορκωτικζσ ενζργειεσ 

Θ ςυνολικι ευκφνθ για τθν υλοποίθςθ του ζργου βαρφνει τον ανάδοχο, ο οποίοσ εκπροςωπείται από τον 

οριςμζνο ςυντονιςτι ζργου. 

Για το επιςτθμονικό προςωπικό κα πρζπει να κατατεκοφν αναλυτικά βιογραφικά ςθμειϊματα, αποδεικτικά 

ςτοιχεία εμπειρίασ, τίτλοι ςπουδϊν και υπεφκυνεσ δθλϊςεισ ςυμμετοχισ.  

 

Γ. Επιπλζον για τθν εκτζλεςθ και υλοποίθςθ του προγράμματοσ που αποτελεί το αντικείμενο τθσ παροφςθσ ο 

Ανάδοχοσ υποχρεοφται να απαςχολεί Τεχνικό Ρροςωπικό, ωσ ακολοφκωσ:  

Τεχνικό Ρροςωπικό : 

Διακεςιμότθτα δζκα (10) ψεκαςτϊν με γνϊςεισ ορκισ εφαρμογισ εντομοκτόνων ςκευαςμάτων. (Να 

κατατεκοφν τα ΡΟΧΦ) 

Τλικοτεχνικόσ εξοπλιςμόσ 

Ο ανάδοχοσ του υπθρεςιϊν οφείλει να διακζςει τον απαραίτθτο υλικοτεχνικό εξοπλιςμό που απαιτείται 

για τθν επιτυχι εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν και ςυγκεκριμζνα : 

8) Οκτϊ (8) επαγγελματικά οχιματα ανοικτοφ τφπου, με δυνατότθτα χριςθσ τουσ ςτθν εκτζλεςθ των 

ψεκαςτικϊν παρεμβάςεων (αποδεικτικά κτιςθσ ι δικαιϊματοσ χριςθσ). 

9) Σζςςερα (4) επιβατικά αυτοκίνθτα μεταφοράσ προςωπικοφ, τθν παρακολοφκθςθ 

αποτελεςματικότθτασ των ψεκαςμϊν, και τθν παρακολοφκθςθ ακμαίων εντόμων (αποδεικτικά 

κτιςθσ ι δικαιϊματοσ χριςθσ). 

10) Οκτϊ (8) ψεκαςτικά εποχοφμενα ςυςτιματα για τουσ από εδάφουσ ψεκαςμοφσ (αποδεικτικά 

κτιςθσ ι δικαιϊματοσ χριςθσ). 

11) Δφο (2) εποχοφμενα ςυςτιματα ULV ελεγχόμενων ςταγονιδίων υπζρμικρου όγκου, (αποδεικτικά 

κτιςθσ ι δικαιϊματοσ χριςθσ). 
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12) Επινϊτιιουσ εκνεφωτζσ κερμοφ ι ψυχροφ  

13) 10 παγίδεσ ςφλλθψθσ «εντόμων»       (αποδεικτικά κτιςθσ ι δικαιϊματοσ χριςθσ). 

14) 8 GPS (δορυφορικό ςφςτθμα εντοπιςμοφ κζςθσ) για τθν παρακολοφκθςθ των διαδρομϊν  ςε 

πραγματικό χρόνο αποδεικτικά κτιςθσ ι δικαιϊματοσ χριςθσ).  

 

Ε. Θ διάταξθ του προςωπικοφ και του υλικοτεχνικοφ εξοπλιςμοφ ανά περιοχι και ανά περίοδο κα είναι 

ςυνάρτθςθ τθσ φάςθσ εξζλιξθσ του ζργου, των εκάςτοτε αναγκϊν και προβλθμάτων, των κλιματολογικϊν 

παραμζτρων κλπ. 

Εάν κρικεί αναγκαίο από τθ Διευκφνουςα Υπθρεςία, ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να διακζςει περιςςότερο 

προςωπικό για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων καταςτάςεων που αφοροφν κζματα Δθμόςιασ Υγείασ.  

Το προςωπικό που κα απαςχολεί ο Ανάδοχοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ παροφςθσ υποχρεοφται να βρίςκεται 

κακθμερινά ςτθν περιοχι εκτζλεςθσ του ζργου, ωσ αυτι εξειδικεφεται ανωτζρω. 

Σ. Ρλζον των ανωτζρω, ο Ανάδοχοσ δθλϊνει ότι θ επιςτθμονικι ομάδα του διακζτει κατάλλθλθ και επαρκι 

γνϊςθ και εμπειρία προκειμζνου:  

1) Να εντοπίςει, καταγράψει, οριοκετιςει και χαρτογραφιςει το ςφνολο των ςθμαντικϊν εςτιϊν ςτο πεδίο 

υλοποίθςθσ του προγράμματοσ.  

2) Να εκπονιςει το ςχζδιο εφαρμογισ υλοποίθςθσ τθσ παροφςθσ και να το προςαρμόςει ςτισ εκάςτοτε 

ανακφπτουςεσ ανάγκεσ, ανάλογα με τα επιδθμιολογικά ι εντομολογικά δεδομζνα, με τθν εξζλιξθ του ζργου, τισ 

κλιματολογικζσ ςυνκικεσ και τουσ όποιουσ εξωτερικοφσ παράγοντεσ ςυμμετζχουν ςτθν ανάπτυξθ πλθκυςμϊν 

κουνουπιϊν. 

3) Να εκπαιδεφςει και να παρακολουκεί επιςταμζνωσ το τεχνικό προςωπικό κατά τθ διάρκεια τθσ 

δειγματολθψίασ και ψεκαςμοφ.  

4) Να ελζγχει τθν αποτελεςματικότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και να προβαίνει ςτισ επιβαλλόμενεσ 

διορκωτικζσ ενζργειεσ.  

Θ ςυνολικι ευκφνθ για τθν υλοποίθςθ τθσ παροφςθσ βαρφνει αποκλειςτικά και μόνο τον Ανάδοχο. 

 

θτά ςυμφωνείται ότι θ διάταξθ του προςωπικοφ και του υλικοτεχνικοφ εξοπλιςμοφ ανά περιοχι και ανά 

εποχικι περίοδο κα αποτελεί ςυνάρτθςθ ενδεικτικϊσ τθσ φάςθσ εξζλιξθσ του ζργου, των εκάςτοτε αναγκϊν και 

προβλθμάτων των κλιματολογικϊν παραμζτρων. 

 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ενθμερϊνει ανά πάςα ςτιγμι τθν Ανακζτουςα Αρχι ωσ προσ τθν διάταξθ των δυνάμεων 

για τθν υλοποίθςθ τθσ παροφςθσ και να αναμζνει για τθν παροχι ζγκριςθσ από μζρουσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 
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Η. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να υποβάλει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα ακόλουκα: 

- Λεπτομερι επικαιροποιθμζνθ φυτοκοινωνιολογικι αγροτικι, περιαςτικι και αςτικι χαρτογράφθςθ για το 

ςφνολο τθσ περιοχισ υλοποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ επικαιροποίθςθσ τθσ 

χαρτογράφθςθσ αυτισ ςυνεχϊσ κατά τθ διάρκεια τθσ παροφςθσ. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςε υποβολι τθσ ωσ 

άνω χαρτογράφθςθσ τόςο ςτθν Ανακζτουςα Αρχι όςο και ςτθν Κοινι Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ κατά τθν 

ζναρξθ υλοποίθςθσ τθσ παροφςθσ και ςτθ ςυνζχεια επικαιροποιθμζνθ κατόπιν αιτιματοσ. 

- Τριμθνιαίεσ Εκκζςεισ που κα περιλαμβάνουν όλεσ τισ πραγματοποιθκείςεσ εργαςίεσ των μθνϊν που αφοροφν 

και κα ζχουν ωσ βαςικό περιεχόμενο τθν επακριβι καταγραφι των δράςεων που πραγματοποιικθκαν από τον 

Ανάδοχο κατά τθ διάρκεια αυτοφ του τριμινου. Στισ τριμθνιαίεσ εκκζςεισ ο Ανάδοχοσ οφείλει να περιλαμβάνει 

όλα τα ςτοιχεία, δεδομζνα και τα ςθμαντικά ηθτιματα που αφοροφν τθν πορεία υλοποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τα 

προβλιματα που αντιμετωπίςτθκαν, προτάςεισ για τθν επίλυςθ τουσ, προτεινόμενεσ προλθπτικζσ ι διορκωτικζσ 

ενζργειεσ.  

- Τελικι Ζκκεςθ Ρεπραγμζνων, με ςυνολικι καταγραφι των δράςεων και αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων του 

Ρρογράμματοσ, με τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν κάκε ζτουσ. θτά ςυμφωνείται ότι ο Ανάδοχοσ οφείλει να 

παραδϊςει τα ανωτζρω ςε ζνα (1) αντίγραφο ςε θλεκτρονικι μορφι για τθν Ανακζτουςα Αρχι - ςε ζνα (1) 

αντίγραφο ςε θλεκτρονικι μορφι για τθν Κοινι Επιτροπι του ζργου - ςε ζνα (1) αντίγραφο ςε θλεκτρονικι 

μορφι για τθν Επιςτθμονικι Επιτροπι του ζργου. 

Θ. Ο Ανάδοχοσ εγγυάται τθν άριςτθ εκτζλεςθ του ζργου και τθν προςικουςα χριςθ των άριςτων κατάλλθλων 

υλικϊν, ςκευαςμάτων και μεκόδων και λοιπϊν τεχνικϊν μζςων, ςφμφωνα με τουσ διαρκϊσ 

επικαιροποιοφμενουσ κανόνεσ τθσ επιςτιμθσ και τθσ τζχνθσ. Ρεραιτζρω, κακίςταται αποκλειςτικά υπεφκυνοσ 

για τθν επιςτθμονικι, τεχνικι αρτιότθτα και εγκυρότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, των υλικϊν, 

ςκευαςμάτων, μεκόδων και λοιπϊν τεχνικϊν μζςων, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και κάκε ιςχφουςασ 

διάταξθσ και των γενικϊν κανόνων επιμζλειασ και προςοχισ με ςεβαςμό ςτο περιβάλλον, πάντοτε με γνϊμονα 

τθν προάςπιςθ και διαφφλαξθ του υπζρτατου αγακοφ τθσ δθμόςιασ υγείασ. Κάκε ελάττωμα ι παράλειψθ, 

ουςιϊδθσ ι μθ, διορκϊνεται υποχρεωτικϊσ από τον Ανάδοχο χωρίσ επιπλζον δαπάνθ, με τθν επιφφλαξθ τθσ 

άςκθςθσ ςωρευτικϊσ ι διαηευκτικϊσ οποιουδιποτε άλλου δικαιϊματοσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ςχετικϊσ με 

αυτό κατά τθν απόλυτθ διακριτικι τθσ ευχζρεια. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυμμορφϊνεται προσ τισ υποδείξεισ τθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ και 

Ραραλαβισ του Άρκρου 8 τθσ παροφςασ εντόσ των κακοριςμζνων από τθν παροφςα Σφμβαςθ χρονικϊν ορίων. 

θτά ςυμφωνείται ότι θ επίβλεψθ δεν απαλλάςςει τον Ανάδοχο από τθν ευκφνθ του για ελαττϊματα, 

ςφάλματα, ανακρίβειεσ ι παραλείψεισ που κα διαπιςτωκοφν κατά τθν παραλαβι του ζργου και τα οποία ο 

Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διευκετιςει, ςυμπλθρϊςει ι αποκαταςτιςει ςφμφωνα με το Άρκρο 9 τθσ παροφςασ 

Σφμβαςθσ, ζςτω και αν αυτά δεν διαπιςτϊκθκαν κατά τθν εξζλιξθ του ζργου, οφτε κατά τθν παραλαβι αυτοφ. 

Τθν ίδια υποχρζωςθ και ευκφνθ ζχει ο Ανάδοχοσ για οποιαδιποτε ελάττωμα, κρυφό ι μθ, ςφάλμα, ανακρίβεια ι 

παράλειψθ διαπιςτωκεί μετά τθν παράδοςθ και παραλαβι του ζργου. Οι ανωτζρω υποχρεϊςεισ του Αναδόχου 
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τελοφν υπό τθν επιφφλαξθ τθσ άςκθςθσ ςωρευτικϊσ ι διαηευκτικϊσ οποιουδιποτε άλλου δικαιϊματοσ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ κατά τθν απόλυτθ διακριτικι τθσ ευχζρεια. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αποκακιςτά πλιρωσ κάκε ηθμία τρίτου ι αρχισ, θ οποία προιλκε από τθν εκτζλεςθ 

τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ από αυτόν και να καλφπτει και να αποηθμιϊνει πλιρωσ για κάκε κετικι ι αποκετικι 

ηθμία τθσ τθν Ανακζτουςα Αρχι, ςε περίπτωςθ που οποιοςδιποτε τρίτοσ ι αρχι, ικελε ςτραφεί εναντίον τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ και εγείρει οποιαδιποτε αξίωςθ ι απαίτθςθ ςχετιηόμενθ με ι απορρζουςα από τθν 

παροφςα Σφμβαςθ ι από τθν εκτζλεςθ αυτισ, εμμζςωσ ι αμζςωσ. 

Ρεραιτζρω, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αποκακιςτά πλιρωσ κάκε ηθμία κετικι ι/και αποκετικι ηθμία που 

τυχόν υποςτεί το προςωπικό που κα απαςχολεί κατά τθν υλοποίθςθ τθσ παροφςθσ κακϊσ και κάκε ηθμία τρίτου. 

Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν ευκφνθ, αςτικι ι ποινικι, για όλα τα παραπάνω ακόμα κι αν ςυμβοφν τυχαία, ςτο 

μζτρο που θ παροφςα ςφμβαςθ υλοποιείται με ευκφνθ και επιμζλειά του.  

ΑΡΘΡΟ 6 – ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΘ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΘ 

 

Θ Ανακζτουςα Αρχι αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να παρζχει το ςφνολο των εγγράφων, εντφπων και 

λοιπϊν ςτοιχείων που κα τθσ ηθτθκοφν εγγράφωσ και εγκαίρωσ από τον Ανάδοχο, κακϊσ και κάκε δυνατι 

ςε αυτιν διευκόλυνςθ και υποςτιριξθ προσ αυτόν, προκειμζνου ο τελευταίοσ να ανταποκρικεί 

απρόςκοπτα ςτισ υποχρεϊςεισ και γενικότερα να εξαςφαλιςτεί θ ομαλι και εποικοδομθτικι ςυνεργαςία 

μεταξφ των ςυμβαλλομζνων. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 - ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΘΘ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΘ 

Θ επίβλεψθ και θ παραλαβι των Ραραδοτζων του ζργου κα πραγματοποιθκεί από τριμελι Επιτροπι 

Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (εφεξισ «θ Επιτροπι»). 

 

ΑΡΘΡΟ 8 - ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΒΛΕΨΘ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΘΘ  

ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΘ 

Στθν περίπτωςθ που το ζργο του Αναδόχου κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ εκτελείται πλθμμελϊσ ι μθ 

προςθκόντωσ ι εκπροκζςμωσ ι δεν ζχει ολοκλθρωκεί επαρκϊσ ι εν γζνει παραβιάηεται οποιοςδιποτε 

όροσ τθσ παροφςασ, απάντων κεωρουμζνων ωσ ουςιωδϊν ι οποιαδιποτε νόμιμθ διάταξθ, κα 

επιςθμαίνονται εγγράφωσ από αυτιν άμεςα οι ελλείψεισ του ι ελαττϊματα ι πλθμμζλειεσ ι άλλεσ 

παραβιάςεισ και κα τίκεται εφλογθ προκεςμία κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ προσ τον Ανάδοχο, 

προκειμζνου αυτόσ να επανορκϊςει, διορκϊςει, ςυμπλθρϊςει και ςε κάκε περίπτωςθ ολοκλθρϊςει 

προςθκόντωσ και παραδϊςει το τμιμα ι/και το ςφνολο του ζργου. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυμμορφϊνεται απροφάςιςτα, χωρίσ αντιρριςεισ, πάραυτα και άνευ ετζρου 

ςτισ υποδείξεισ τθσ Επιτροπισ για αναπροςαρμογι, διόρκωςθ, αντικατάςταςθ και ςυμπλιρωςθ των 

ελλείψεων ι ελαττωμάτων του τμιματοσ του ζργου ι του ςυνόλου του ι εν γζνει να αίρει τθν 
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οποιανδιποτε παραβίαςθ όρου ι διάταξθσ, χωρίσ καμία οικονομικι επιβάρυνςθ του Εργοδότθ, ςτο 

πλαίςιο τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ μζςα ςτθν ταχκείςα προσ αυτόν εφλογθ προκεςμία από τθν θμερομθνία 

γνωςτοποίθςθσ των ανωτζρω αναφερόμενων υποδείξεων και να παραδϊςει τα μζρθ ι το ςφνολο του 

ζργου αντίςτοιχα, αφοφ εντάξει τισ υποδειχκείςεσ βελτιϊςεισ ςε ενιαίο Ραραδοτζο, απαλλαγμζνο από 

κάκε ελάττωμα ι παράλειψθ ι παραβίαςθ ςε τεχνικά και επιςτθμονικά άρτια κατάςταςθ. Θ διαδικαςία 

αυτι μπορεί να επαναλθφκεί περιςςότερεσ από μία φορά, εφόςον θ Επιτροπι το κρίνει ςκόπιμο. Πλα τα 

ανωτζρω τελοφν υπό τθν αυτονόθτθ επιφφλαξθ τθσ άςκθςθσ ςωρευτικϊσ ι διαηευκτικϊσ οποιουδιποτε 

άλλου δικαιϊματοσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ςχετικϊσ με τισ ανωτζρω περιπτϊςεισ κατά τθν απόλυτθ 

διακριτικι τθσ ευχζρεια. 

Θ Επιτροπι παραλαμβάνει και ελζγχει τα εβδομαδιαία προγράμματα. Επίςθσ θ Επιτροπι προβαίνει, κατά 

διαςτιματα που θ ίδια επιλζγει και ςε κάκε περίπτωςθ μετά τθν κατάκεςθ περιοδικϊν αναφορϊν ι τθσ 

Τελικισ Ζκκεςθσ του ζργου, ςτθν παραλαβι τμιματοσ του ζργου ι ςτθν οριςτικι παραλαβι του ζργου 

αντίςτοιχα, ςυντάςςοντασ τα ςχετικά Ρρωτόκολλα Ραραλαβισ.  

 

ΑΡΘΡΟ 9 – ΤΝΕΠΕΙΕ ΠΑΡΑΒΙΑΕΩΝ 

Σε περίπτωςθ που ςυνταχκεί πρωτόκολλο παρακολοφκθςθσ ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν τεχνικι 

περιγραφι του ζργου, ςτο οποίο διαπιςτϊνεται κακι εκτζλεςθ του ζργου με υπαιτιότθτα του Αναδόχου, θ 

Ανακζτουςα Αρχι ζχει δικαίωμα επιβολισ εβδομαδιαίασ ποινικισ ριτρασ ποςοφ τεςςάρων χιλιάδων ευρϊ 

(4.000,00€).  

Επίςθσ ςε περίπτωςθ που ςυνταχκοφν δφο (2) πρωτόκολλα παρακολοφκθςθσ με τα οποία διαπιςτϊνεται θ 

κακι εκτζλεςθ του ζργου με υπαιτιότθτα του Αναδόχου, θ Ανακζτουςα Αρχι επιπλζον του δικαιϊματοσ 

επιβολισ εβδομαδιαίασ ποινικισ ριτρασ ποςοφ 4.000,00€, για το αντίςτοιχο χρονικό διάςτθμα κάκε 

εβδομάδασ, μπορεί να καταγγείλει τθ Σφμβαςθ, να κθρφξει ζκπτωτο τον Ανάδοχο με ταυτόχρονθ 

κατάπτωςθ τθσ Εγγυθτικισ Επιςτολισ Καλισ Εκτζλεςθσ και να ηθτιςει ςωρευτικϊσ τθν αποκατάςταςθ 

κάκε κετικισ και αποκετικισ ηθμίασ αυτισ που προκφπτει τόςο από τθν πλθμμελι ι μθ προςικουςα ι μθ 

εμπρόκεςμθ εκτζλεςθ του ζργου ι του μζρουσ αυτοφ όςο και από τθν διακοπι εκτζλεςθσ του ζργου, αλλά 

και εν γζνει από κάκε ενζργεια, πράξθ ι παράλειψθ του Αναδόχου, θ οποία ζχει τελεςκεί κατά παράβαςθ 

οποιουδιποτε όρου τθσ παροφςασ ι κάκε ιςχφουςασ διάταξθσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 - ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΟΣΘΣΑ ΚΑΙ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ 

Ο Ανάδοχοσ, το προςωπικό αυτοφ και κάκε ςυνεργάτθσ του που ςυμμετζχει ςτο ζργο υποχρεοφται να 

διατθρεί μυςτικι κάκε εμπιςτευτικι πλθροφορία που περιζρχεται ςτθν αντίλθψι του ςτο πλαίςιο τθσ 

εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και δεν κα αποκαλφπτει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςε τρίτον χωρίσ τθν 

προθγοφμενθ γραπτι ςυμφωνία του Εργοδότθ, ενϊ κα τισ αποκαλφπτει μόνο ςε όςουσ υπαλλιλουσ - 
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ςυνεργάτεσ του αςχολοφνται άμεςα με το περιεχόμενο τθσ παροφςασ, διαςφαλίηοντασ ότι αυτοί είναι εν 

γνϊςει και τθροφν τθν υποχρζωςθ εχεμφκειασ. Ειδικότερα το ςφνολο των πλθροφοριϊν, των δεδομζνων, 

των προκυπτόντων ςυμπεραςμάτων και οτιδιποτε ζχει ςχζςθ με τθν παροφςα είναι και κεωροφνται 

εμπιςτευτικά και γενικϊσ καλφπτονται από τθν υποχρζωςθ εχεμφκειασ. 

Ο Ανάδοχοσ απαγορεφεται να κάνει οποιαδιποτε χριςθ ι εκμετάλλευςθ, με αντάλλαγμα ι χωρίσ αυτό, 

των κάκε είδουσ ςτοιχείων του Ζργου. 

Ο Ανάδοχοσ βεβαιϊνει και εγγυάται ότι είναι νόμιμοσ δικαιοφχοσ και χριςτθσ όλων των απαιτοφμενων 

αδειϊν και ςυμβάςεων χριςθσ ι εκμετάλλευςθσ λογιςμικοφ, των ευρεςιτεχνιϊν, τθσ τεκμθρίωςθσ των 

ςχεδίων, των προτφπων και των μεκόδων που κα χρθςιμοποιθκοφν από αυτόν και το προςωπικό ι 

ςυνεργάτεσ του. Το παρόν ζργο και κάκε τμιμα αυτοφ, τα πορίςματά του, οι διαπιςτϊςεισ του, τα 

αποτελζςματά του, ενθμερϊςεισ, προγράμματα και κάκε άλλο ςτοιχείο αυτοφ ι δικαίωμα επ’ αυτοφ ι 

ςχετιηόμενο με αυτό κα ςυνιςτά αποκλειςτικϊσ ιδιοκτθςία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ μετά το πζρασ τθσ 

παροφςασ, θ οποία κα δφναται να το διακζςει ι να το χρθςιμοποιιςει και ςτο μζλλον οποτεδιποτε με 

οποιονδιποτε τρόπο, και θ ςυνολικι αμοιβι του Αναδόχου ςφμφωνα με τθν παροφςα κεωρείται ότι 

καλφπτει και ςυμπεριλαμβάνει και το αντάλλαγμα για όλα τα ανωτζρω. 

Οι ανωτζρω απαγορεφςεισ ιςχφουν τόςο για τον ςυνολικό χρόνο ιςχφοσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, αλλά 

και μετά το πζρασ αυτοφ του χρόνου. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 - ΑΝΩΣΕΡΑ ΒΙΑ 

Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ευκφνονται για τθ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν τουσ υποχρεϊςεων, ςτο μζτρο 

που θ αδυναμία εκπλιρωςθσ οφείλεται ςε περιςτατικά ανωτζρασ βίασ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, 

αρκεί να ζχουν εγκαίρωσ γνωςτοποιιςει εγγράφωσ ςτο άλλο μζροσ το γεγονόσ ανωτζρασ βίασ και τα ςτοιχεία 

από τα οποία αυτό αποδεικνφεται. 

Σε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ για λόγουσ ανωτζρασ βίασ, εκτόσ τθσ ευκφνθσ του Αναδόχου, θ Ανακζτουςα Αρχι 

δικαιοφται είτε να παράςχει παράταςθ ςτισ αναφερόμενεσ ςτο παράρτθμα II τθσ από 12-07-2017 ςχετικισ 

Ρρογραμματικισ Σφμβαςθσ προκεςμίεσ τμθματικισ υλοποίθςθσ του ζργου, όχι όμωσ και ςτθν τελικι προκεςμία 

ολοκλιρωςθσ αυτοφ (31/05/2019) είτε να καταγγείλει τθν παροφςα αηθμίωσ, οπότε ο Ανάδοχοσ κα δικαιοφται 

μόνον το μζροσ τθσ ςυνολικισ αμοιβισ που κα αντιςτοιχεί ςτο προςθκόντωσ και εμπροκζςμωσ εκτελεςκζν 

μζροσ του ζργου, το οποίο κα ζχει παραλθφκεί οριςτικϊσ από τθν Επιτροπι, ιτοι ςτθν περίπτωςθ αυτι ο 

Ανάδοχοσ δεν δφναται να ηθτιςει ωσ αποηθμίωςθ οφτε το μζροσ τθσ αμοιβισ που δεν ζχει ακόμθ καταβλθκεί ι 

εν γζνει οποιοδιποτε ποςό, το οποίο αντιςτοιχεί ςε μθ εκτελεςκζν μζροσ τθσ παροφςθσ, οφτε να εγείρει 

οποιαδιποτε άλλθ αξίωςθ κατά τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Ρεραιτζρω, ρθτά ςυμφωνείται ότι εάν το γεγονόσ 

ανωτζρασ βίασ αφορά τον Ανάδοχο, θ Ανακζτουςα Αρχι ζχει το δικαίωμα κατά τθ διακριτικι τθσ ευχζρεια να 

ανακζςει μζροσ ι το ςφνολο τθσ παροφςθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτον ανάλογα με τισ περιςτάςεισ, πρωτίςτωσ εάν 
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τοφτο επιβάλλεται από λόγουσ κατεπείγοντοσ προκειμζνου για τθν προάςπιςθ και διαφφλαξθ του αγακοφ τθσ 

δθμόςιασ υγείασ, εν γζνει του δθμοςίου ςυμφζροντοσ, πάντοτε υπό τουσ όρουσ και προχποκζςεισ τθσ εκάςτοτε 

ιςχφουςασ νομοκεςίασ. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 - ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 

Θ μθ άςκθςθ δικαιωμάτων ι θ ανοχι καταςτάςεων αντίκετων προσ τουσ όρουσ τθσ παροφςασ ι θ κακυςτζρθςθ 

λιψθσ των μζτρων που ορίηονται ςε αυτιν ι ςτο νόμο από οποιοδιποτε ςυμβαλλόμενο μζροσ, δεν αποτελεί 

παραίτθςθ των ςυμβαλλόμενων μερϊν από τα δικαιϊματά τουσ που αναγνωρίηονται από τθν παροφςα 

ςφμβαςθ. 

θτά ςυμφωνείται  ότι εφόςον οι κλιματικζσ ςυνκικεσ το επιβάλλουν και θ χρθματοδότθςθ του προγράμματοσ 

το επιτρζπει, δφναται να πραγματοποιθκεί επζκταςθ του φυςικοφ αντικειμζνου του προγράμματοσ και 

αντίςτοιχθ επζκταςθ τθσ χρονικισ διάρκειασ υλοποίθςθσ του, με αντίςτοιχουσ με τθν οικονομικι προςφορά 

όρουσ, με τθν υπογραφι ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ, με όρουσ όμοιουσ με αυτοφσ τθσ παροφςασ αναλογικϊσ 

προςαρμοηόμενουσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι κα ζχουν τθρθκεί οι προβλεπόμενεσ για τθ νόμιμθ ανάκεςι τουσ 

προχποκζςεισ του Κανονιςμοφ Ανάκεςθσ, Μελετϊν, Υπθρεςιϊν, Ζργων και Ρρομθκειϊν τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ. 

Σε κάκε περίπτωςθ θ παροφςα ςφμβαςθ δφναται να τροποποιθκεί εφόςον το ςυμφωνιςουν τα ςυμβαλλόμενα 

μζρθ, φςτερα από γνωμοδότθςθ των αρμοδίων οργάνων τουσ, ι όταν τοφτο καταςτεί αναγκαίο λόγω ςυνδρομισ 

εξαιρετικϊν λόγων που ανάγονται ςτθν προάςπιςθ και προςταςία του υπζρτατου αγακοφ τθσ δθμόςιασ υγείασ. 

ΑΡΘΡΟ 13 - ΕΚΧΩΡΘΘ ΕΙΠΡΑΚΣΕΑ ΑΜΟΙΒΘ 

Ο Ανάδοχοσ μετά από προθγοφμενθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, παρεχόμενθ κατά τθ 

διακριτικι ευχζρεια αυτισ, δφναται να ενεχυριάςει τθν ειςπρακτζα αμοιβι που απορρζει από αυτι τθ 

Σφμβαςθ ι μζροσ τθσ προσ οποιοδιποτε Φυςικό ι Νομικό Ρρόςωπο. Θ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ κα πρζπει να κοινοποιείται ςτον Ανάδοχο εγγράφωσ ςε απάντθςθ ςχετικοφ εγγράφου 

ςυγκεκριμζνου αιτιματόσ του. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 - ΚΘΡΤΞΘ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΕΚΠΣΩΣΟΤ 

 

Θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να κθρφξει τον ανάδοχο ζκπτωτο με απόφαςθ του Δ.Σ. αυτισ ςε περίπτωςθ που 

αυτόσ παραβεί ι ακετιςει επανειλθμμζνα οποιοδιποτε όρο τθσ Ρροκιρυξθσ, τθσ υποβλθκείςασ προςφοράσ ι 

τθσ ςφμβαςθσ, ζςτω κι αν παραβεί όρο ζςτω και μία φορά, ςε περίπτωςθ που θ παράβαςθ αυτι κρικεί 

ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ από τθν Ανακζτουςα Αρχι, ϊςτε να κθρυχκεί ο ανάδοχοσ ζκπτωτοσ. 
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Σε αυτιν τθν περίπτωςθ, θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ που κατατζκθκε από τον Ανάδοχο καταπίπτει υπζρ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ λόγω ποινικισ ριτρασ. 

Αν μετά τθν πραγματοποίθςθ νζου διαγωνιςμοφ λόγω ςυνδρομισ κατεπείγουςασ περίςταςθσ, θ δαπάνθ που κα 

προκφψει είναι μεγαλφτερθ από το ποςό που κάλυπτε θ ςφμβαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με τον Ανάδοχο, θ 

διαφορά δφναται να καλυφκεί υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ από τον Ανάδοχο κατά τθν κρίςθ τθσ. 

ΑΡΘΡΟ 15 

ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ - ΛΤΘ ΤΜΒΑΘ - ΕΚΠΣΩΘ ΑΝΑΔΟΧΟΤ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να καταγγείλει εγγράφωσ τθ Σφμβαςθ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 

περιπτϊςεισ: 

1. Στθν περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ δεν υλοποιεί τθν παροφςα ι τμιμα αυτισ εντόσ των προβλεπόμενων 

χρονικϊν ορίων ι με τον προςικοντα και άρτιο τρόπο που ορίηεται ςτθν παροφςα ι ςφμφωνα με όλουσ τουσ 

όρουσ τθσ παροφςασ και κάκε ιςχφουςασ διάταξθσ, κακϊσ και ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ προβλεπόμενθ από τθν 

παροφςα, τθν  

οικεία προκιρυξθ, τθν ωσ άνω Ρρογραμματικι Σφμβαςθ ι τον νόμο. 

2. Στθν περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ ανακζτει εργαςίεσ υπεργολαβικά χωρίσ να το ζχει προθγουμζνωσ εγγράφωσ 

γνωςτοποιιςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και χωρίσ να ζχει λάβει  τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ άδεια τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ.  

3. Στθν περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ πτωχεφςει, τεκεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι εκκακάριςθ, λυκεί ι 

ανακλθκεί θ άδεια λειτουργίασ του ι γίνουν πράξεισ αναγκαςτικισ εκτελζςεωσ ςε βάροσ του, ςτο ςφνολο ι ςε 

ςθμαντικό μζροσ των περιουςιακϊν του ςτοιχείων 

4. Στθν περίπτωςθ που εκδοκεί τελεςίδικθ απόφαςθ κατά του Αναδόχου για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ του 

επαγγζλματόσ του. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται κατά τθ διακριτικι τθσ ευχζρεια ςτισ ανωτζρω περιπτϊςεισ να ειδοποιιςει 

εγγράφωσ τον Ανάδοχο δεκαπζντε (15) θμερολογιακζσ θμζρεσ πριν για τθν καταγγελία τθσ παροφςασ και, 

εφόςον είναι δυνατόν, να του τάξει εφλογθ προκεςμία κεραπείασ τθσ αντιτικζμενθσ ςτουσ όρουσ τθσ παροφςασ 

ςυμπεριφοράσ του. Στθν περίπτωςθ αυτιν, τα αποτελζςματα τθσ καταγγελίασ επζρχονται, αυτόματα και 

αυτοδικαίωσ με τθν πάροδο τθσ ταχκείςασ προκεςμίασ, χωρίσ να απαιτείται οποιαδιποτε επιπλζον ενζργεια ι 

κοινοποίθςθ εγγράφου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, εκτόσ εάν θ Ανακζτουςα Αρχι γνωςτοποιιςει εγγράφωσ ςτον 

Ανάδοχο ότι κεωρεί κατά τθν κρίςθ τθσ τθν αντιτικζμενθ ςτουσ όρουσ τθσ παροφςασ ςυμπεριφορά ι εν γζνει 

παράβαςθ κεραπευκείςα ι αποκαταςτατεκείςα πλιρωσ. 

Μετά τθν καταγγελία τθσ παροφςθσ από μζρουσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για λφςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ 

υποχρεοφται: 

1. Να απόςχει από τθ διενζργεια οποιαςδιποτε εργαςίασ, ζργου, παροχισ υπθρεςιϊν ι εκτζλεςθσ 

υποχρεϊςεϊσ του που πθγάηει από τθν παροφςα, πλθν εκείνων που επιβάλλονται για τθν διαςφάλιςθ 
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προϊόντων, εργαςιϊν και εγκαταςτάςεων και ςε κάκε περίπτωςθ πλθν εκείνων που υπαγορεφονται προκειμζνου 

για τθν διαφφλαξθ τθσ δθμόςιασ υγείασ. 

2. Να παραδϊςει, ςε χρόνο που κα προςδιορίςει θ Ανακζτουςα Αρχι, οποιοδιποτε μζροσ του ζργου, 

αποτζλεςμα εργαςίασ ι προϊόν (ολοκλθρωμζνο ι μθ) ζχει εκπονιςει ι ζχει ςτθν κατοχι του κακϊσ και τα πάςθσ 

φφςεωσ υποςτθρικτικά ζγγραφα και μζςα και να μεριμνιςει όπωσ οι ςυνεργάτεσ του πράξουν το ίδιο. 

Το ςυντομότερο δυνατό μετά τθν καταγγελία τθσ παροφςθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι βεβαιϊνει τθν αξία του 

παραςχεκζντοσ μζρουσ του ζργου, κακϊσ και κάκε οφειλι ζναντι του Αναδόχου κατά τθν θμερομθνία 

καταγγελίασ.  

Θ Ανακζτουςα Αρχι αναςτζλλει τθν καταβολι οποιουδιποτε ποςοφ πλθρωτζου, ςφμφωνα με τθν παροφςα 

προσ τον Ανάδοχο μζχρισ εκκακαρίςεωσ των μεταξφ τουσ υποχρεϊςεων.  

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται επίςθσ να αποκαταςτιςει ςωρευτικϊσ και κάκε κετικι ι αποκετικι ηθμία που ζχει 

προκλθκεί ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ι ςε οποιονδιποτε τρίτον. Επιπλζον ο Ανάδοχοσ διαγράφεται από τον 

κατάλογο εγκεκριμζνων ςυνεργατϊν τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και καταπίπτει πάραυτα με τθν καταγγελία και θ 

Εγγυθτικι Επιςτολι. 

ΑΡΘΡΟ 16 - ΕΠΙΛΤΘ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Θ ςυμβατικι ςχζςθ μεταξφ των δφο ςυμβαλλομζνων μερϊν ρυκμίηεται αποκλειςτικά και μόνο από τθν 

παροφςα Σφμβαςθ και το προςαρτϊμενο ςε αυτιν Ραράρτθμα, ςυμπλθρωματικά δε εφαρμόηονται οι 

ςχετικζσ διατάξεισ του Αςτικοφ Κϊδικα. 

Για οποιαδιποτε διαφορά μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Αναδόχου ανακφψει ςχετικά με τθν 

ερμθνεία και τθν εκτζλεςθ των όρων αυτισ τθσ Σφμβαςθσ ι τθ λφςθ ι λιξθ αυτισ, κα γίνεται προςπάκεια 

από τουσ ςυμβαλλόμενουσ να επιλυκεί φιλικά με γνϊμονα τθν καλι πίςτθ και τα χρθςτά και ςυναλλακτικά 

ικθ. Σε περίπτωςθ αποτυχίασ, εφαρμοςτζο δίκαιο κα είναι το Ελλθνικό και αποκλειςτικά αρμόδια τα 

δικαςτιρια τθσ Τρίπολθσ. 

Σε περίπτωςθ που δθμιουργθκεί οποτεδιποτε ςε βάροσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ αςτικι ι ποινικι δικαςτικι 

ι εξϊδικθ διζνεξθ ι οποιαδιποτε εν γζνει διαφορά ςε ςχζςθ με τθν παροφςα Σφμβαςθ, ο Ανάδοχοσ κα δρα 

ωσ δικονομικόσ εγγυθτισ και κα αμφνεται υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

ΑΡΘΡΟ 17-ΣΕΛΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ ςτενισ ςυνεργαςίασ τόςο με τθν Ανακζτουςα Αρχι όςο και με τουσ 

φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθν Ρρογραμματικι Σφμβαςθ, προκειμζνου να παρζχει τισ υπθρεςίεσ, τθν ενθμζρωςθ 

και τθν γνϊςθ που απαιτοφνται για τθν επιτυχι εκτζλεςθ του ζργου 

Ο Ανάδοχοσ δεςμεφεται ότι όλεσ οι εφαρμογζσ που κα πραγματοποιιςει ςτο πλαίςιο τθσ παροφςθσ ςζβονται το 

περιβάλλον, είναι ςε ςυμφωνία με τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ οδθγίεσ των Ευρωπαϊκϊν και Ελλθνικϊν 

αρμόδιων αρχϊν και ςτοχεφουν ςτθν επίτευξθ των βζλτιςτων δυνατϊν αποτελεςμάτων. 
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Πλοι οι όροι τθσ παροφςασ κεωροφνται ουςιϊδεισ, θ δε παράβαςθ οποιουδιποτε από αυτοφσ από τον 

Ανάδοχο αποτελεί ουςιϊδθ λόγο καταγγελίασ τθσ παροφςασ από τθν Ανακζτουςα Αρχι, θ οποία δεν κα 

οφείλει πλζον ςε αυτόν τθν αμοιβι που κα αντιςτοιχεί ςτο μθ εκτελεςκζν ι μθ προςθκόντωσ ι μθ 

εμπροκζςμωσ εκτελεςκζν μζροσ του ζργου. 

Αναπόςπαςτο παράρτθμα τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ αποτελοφν  

Α. το τεφχοσ τθσ υπ’ αρικμ. ……/2017 Ρροκιρυξθσ και 

Β. θ από ………………………………………. προςφορά του Αναδόχου. 

Ε ΠΙΣΩΘ ΣΩΝ ΑΝΩΣΕΡΩ, ςυνάπτεται θ παροφςα Σφμβαςθ, κατά τθν θμερομθνία που αναφζρεται ςτθν αρχι 

του κειμζνου αυτισ και αφοφ διαβάςτθκε υπογράφεται ςε τζςςερα (4) όμοια πρωτότυπα, εκ των οποίων κάκε 

ςυμβαλλόμενο μζροσ λαμβάνει από δφο (2). 

 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Ι ΧΕΔΙΟΤ ΤΜΒΑΘ 

 

 

Α) ΣΕΤΧΟ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ 

 

Β) ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 
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