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Λευκάδα, 10-05-2017

Αρ.Πρωτ.: οικ.37424/6129
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. ∆/νση : Α.Τζεβελέκη-∆ιοικητήριο
Τ.Κ. : 31100
Πληροφ. : Γ.Καγκάνη-Υ.Γληγόρη
Τηλ. : 2645360721-722
E-mail :promithion.lefkada@pin.gov.gr

ΘΕΜΑ: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :«ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤHN ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH EΝOTHTA
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017»

CPV: 90922000-6
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟ ΕΣΗ∆ΗΣ: 41790
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
12.096,77 € άνευ ΦΠΑ
2.903,23 € ΦΠΑ 24%
15.000,00 € συµ̟. ΦΠΑ 24%
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Ε̟ωνυµία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Ταχυδροµική διεύθυνση: Α.Τζεβελέκη-∆ιοικητήριο
Πόλη: Λευκάδα
Ταχυδροµικός Κωδικός: 31100
Φαξ: 2645360724
Αρµόδιος για ̟ληροφορίες σχετικά µε την διαδικασία: Γ.Καγκάνη-Υ.Γληγόρη
Τηλέφωνο: 2645360721-722
Αρµόδιος για ̟ληροφορίες σχετικά µε τις τεχνικές ̟ροδιαγραφές: Χ.Πα̟αδάτου-Θ.Ρεκατσίνα
Τηλέφωνο: 2645360730
Γενική ∆ιεύθυνση αρχής στο διαδίκτυο (URL): www.pin.gov.gr
Γενική ∆ιεύθυνση ΕΣΗ∆ΗΣ στο διαδίκτυο (URL): www.promitheus.gov.gr
Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Αναθέτουσα Αρχή είναι Περιφέρεια και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι α) Γενικές δηµόσιες υ̟ηρεσίες, β) Υγεία, γ)
Κοινωνική Προστασία, δ) εκ̟αίδευση.
Στοιχεία Ε̟ικοινωνίας
α) Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, ̟λήρη, άµεση & δωρεάν ηλεκτρονική
̟ρόσβαση στην διεύθυνση (URL) www.promitheus.gov.gr (µέσω της διαδικτυακής ̟ύλης του
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) και www.pin.gov.gr (µέσω της διαδικτυακής ̟ύλης της Π.Ι.Ν ).
β) Οι ̟ροσφορές ̟ρέ̟ει να υ̟οβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr
(α/α διαγωνισµού:41790)
γ) Περαιτέρω ̟ληροφορίες είναι διαθέσιµες α̟ό: στο ∆ιοικητήριο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
ΠΕ Λευκάδας, Τµήµα Προµηθειών (Α.Τζεβελέκη –∆ιοικητήριο, 1ος όροφος).
1.2 Στοιχεία διαδικασίας – χρηµατοδότηση
Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε την ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία του ν.4412/2016.
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Χρηµατοδότηση σύµβασης
Φορέας χρηµατοδότησης της ̟αρούσας σύµβασης είναι ο φορέας 02071. Η δα̟άνη θα βαρύνει την
µε ΚΑΕ 989902017002001 σχετική ̟ίστωση του ̟ρου̟ολογισµού του οικονοµικού έτους 2017.
1.3 Συνο̟τική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης
Αντικείµενο της σύµβασης είναι η Κατα̟ολέµηση κουνου̟ιών έτους 2017 στην Π.Ε. Λευκάδας.
Οι ̟αρεχόµενες υ̟ηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου
δηµοσίων συµβάσεων (CPV) : 90922000-6
Η ̟αρούσα σύµβαση δεν υ̟οδιαιρείται σε τµήµατα.
Προσφορές υ̟οβάλλονται για το σύνολο των εργασιών.
Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ̟οσό των 15.000,00 € συµ̟εριλαµβανοµένου ΦΠΑ
24% (̟ροϋ̟ολογισµός χωρίς ΦΠΑ: 12.096,77€ & ΦΠΑ:2.903,23 € ).
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται α̟ό την ηµεροµηνία υ̟ογραφής της και µέχρι 31/12/2017 και
θα ̟εριλαµβάνει 20 ̟λήρεις κύκλους εφαρµογής, µε δυνατότητα ̟αράτασης µέχρι και το ̟ρώτο
εξάµηνο του ε̟όµενου έτους χωρίς να υ̟άρχει δυνατότητα ε̟έκτασης του φυσικού ή/και του
οικονοµικού αντικειµένου, κατά το µέρος δηλαδή ̟ου δεν έχει εκτελεστεί το τρέχον έτος.
Η σύµβαση θα ανατεθεί µε κριτήριο κατακύρωσης την ̟λέον συµφέρουσα α̟ό οικονοµικής
ά̟οψης ̟ροσφορά α̟οκλειστικά βάσει τιµής ( χαµηλότερη τιµή) σε ευρώ.
1.4 Θεσµικό ̟λαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέ̟εται α̟ό την κείµενη νοµοθεσία και τις κατ΄
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές ̟ράξεις, ό̟ως ισχύουν και ιδίως:
1. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. του Π.∆. 147/2010 (Φ.Ε.Κ. 240 Β΄) «Οργανισµός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» ό̟ως
τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 4402 Β΄30-12-2016) ό̟ως ισχύει.
3. Του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85Α΄) «Ρυθµίσεις για την το̟ική ανά̟τυξη, την αυτοδιοίκηση και
την α̟οκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.
4. Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α/147/08-08-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών &
Υ̟ηρεσιών»( ̟ροσαρµογή στις Οδηγίες 2017/24 ΕΕ και 2014/25 ΕΕ).

5. Του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
6. Του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ.
318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
7. Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές
συναλλαγές»,

8. Του Ν. 3886/2010 (Α' 173) «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων
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Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας
µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21γς

Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου
1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L335)»
9. Του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
10. Του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…»,
11. Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υ̟οχρεωτική ανάρτηση
νόµων και ̟ράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο- Πρόγραµµα ∆ιαύγεια- και άλλες διατάξεις».
12. Του Ν.3310/9-2-2005 (ΦΕΚ 30/Α΄/ 2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την
α̟οτρο̟ή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων ό̟ως
τρο̟ο̟οιήθηκε µε το Ν. 3414/10-11-2005 (ΦΕΚ 279/Α΄/2005).

13. Του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»,
14. Του Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες
διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
15. Του Ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και Πολιτιστικά
Θέµατα”,
16. Του Π.∆.80/05-08-2016 (ΦΕΚ 145/Α΄/05-08-2016) «Ανάληψη υ̟οχρεώσεων α̟ό τους
διατάκτες».
17. Της µε αριθµ. ̟ρωτ. 2/100018/0026/30-12-2016 (Α∆Α ΨΒΞΒΗ-∆ΤΗ) ερµηνευτική εγκύκλιο
του Π.∆. 80/05-08-2016
18. Της µε αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθµιση των

ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων »
19. Της µε αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Α̟όφασης του Υ̟ουργού Ανά̟τυξης και
Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λε̟τοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.), των σε εκτέλεση των
ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών ̟ράξεων, των λοι̟ών διατάξεων ̟ου
αναφέρονται ρητά ή α̟ορρέουν α̟ό τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της ̟αρούσας,
καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού,
̟εριβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου ̟ου διέ̟ει την ανάθεση και εκτέλεση της
̟αρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά ̟αρα̟άνω.
20. Τον εγκεκριµένο ̟ροϋ̟ολογισµό της Π.Ι.Ν. 2017 (Α∆Α :Ω9ΤΚΟΡ1Φ-ΨΕ4 ).
21. Την αριθµ. οικ.16380/6581/28-02-2017 (A∆Α : ΩΞΛΞ7ΛΕ-ΚΤ4) α̟όφαση ανάθεσης
αρµοδιοτήτων στους εκλεγµένους Αντι̟εριφερειάρχες της Π.Ι.Ν. (ΦΕΚ αριθµ. 105 Τεύχος
Υ.Ο.∆.∆.07-03-2017).
22. Την αριθµ. 31-05/2017 [Α∆Α : 6ΑΕΩ7ΛΕ-576] α̟όφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου
της ΠΙΝ ̟ερί Εκλογής Τακτικών και Ανα̟ληρωµατικών µελών της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
23. Την αριθµ. 158-10/24-03-2017 [Α∆Α : ΨΟ6Λ7ΛΕ-ΨΡ8] α̟όφαση της Οικονοµικής
Ε̟ιτρο̟ής της ΠΙΝ, ̟ερί Εκλογής Αντι̟ροέδρου της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής Περιφέρειας
Ιονίων Νήσων.
24. Το υ̟’ αρ. 147ΥΟ∆∆/28-03-2017 ΦΕΚ ̟ερί ορισµού Προέδρου της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

25. Το µε αριθ. ̟ρωτ. 10597/105456/12-10-2012 έγγραφο της ∆/νσης Προστασίας Φυτικής
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Αγροτικής Ανά̟τυξης και Τροφίµων «Εγκεκριµένα
σκευάσµατα για την κατα̟ολέµηση των κουνου̟ιών».
26. Την αριθ. Υ1/Γ.Π.οικ.117443/11-12-2012 εγκύκλιο του Υ̟ουργείου Υγείας «Προγράµµατα
Κατα̟ολέµησης των Κουνου̟ιών, σχετική ενηµέρωση και ̟ροφύλαξη του κοινού».
27. Την αριθ. Γ1α/Γ.Π.19010/06-03-2017 εγκύκλιο του Υ̟ουργείου Υγείας «Προγράµµατα
κατα̟ολέµησης κουνου̟ιών,σχετική ενηµέρωση και ̟ροφύλαξη κοινού για το έτος 2017».
28. Το µε αριθ. 1091/27.01.2017 έγγραφο του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
29. Το αριθ. Γ1α/Γ.Π.οικ. 71940/28-09-2016 έγγραφο του Υ̟ουργείου Υγείας
30. Την αριθµ. 19-3/2017/11-02-2017 (Α∆Α: ΩΗ7Π7ΛΕ-ΑΥ0) α̟όφαση του Περιφερειακού
Συµβουλίου Ιονίων Νήσων ̟ερί έγκρισης του ετήσιου ̟ρογράµµατος ̟ροµηθειών της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έτους 2017.
31. Το µε αρ. Πρωτ.21026/3515/17-03-2017 κ έγγραφο της ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Υγείας ΠΕ
Λευκάδας, σχετικά µε τις τεχνικές ̟ροδιαγραφές για την εκτέλεση του ̟ρογράµµατος της
κατα̟ολέµησης κουνου̟ιών έτους 2017 στην ΠΕ Λευκάδας.
32. Την υ̟΄αριθµ. ̟ρωτ. οικ.37193/15039/9-5-17/25-04-2017( Α∆Α:6ΦΠ57ΛΕ-ΗΥΚ ) α̟όφαση
ανάληψης υ̟οχρέωσης µε α/α 796.
33. Την αριθµ. 252-14/25-04-2017 [Α∆Α :6ΕΥΖ7ΛΕ-Ξ1Κ] α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής
της ΠΙΝ, Έγκριση των όρων της διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ηµόσιου
∆ιαγωνισµού για την υλο̟οίηση του έργου «Κατα̟ολέµηση κουνου̟ιών στην
Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας έτους 2017», µε ̟ροϋ̟ολογισµό ∆εκα̟έντε χιλιάδες ευρώ
(15.000,00€) συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., και µε κριτήριο κατακύρωσης την ̟λέον
συµφέρουσα α̟ό οικονοµικής ά̟οψης ̟ροσφορά α̟οκλειστικά βάσει τιµής
34. (χαµηλότερη τιµή) σε ευρώ».
35. Την αριθµ. 980-55/20-12-2016 [Α∆Α :7Λ7Ζ7ΛΕ-7ΤΟ] α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής
της ΠΙΝ, ̟ερί έγκρισης συγκρότησης Ε̟ιτρο̟ών για το έτος 2017 στην ΠΕ Λευκάδας, µε
την ο̟οία συστήθηκαν : η Ε̟ιτρο̟ή Αξιολόγησης των διαγωνισµών και των διαδικασιών
δια̟ραγµάτευσης για τις ̟ροµήθειες – υ̟ηρεσίες για το έτος 2017 και η Ε̟ιτρο̟ή
Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου «Κατα̟ολέµηση κουνου̟ιών ΠΕ Λευκάδας»
για το έτος 2017.
36. Την ανάγκη εξασφάλισης της δηµόσιας υγείας µε τη διενέργεια του Προγράµµατος
κατα̟ολέµησης των κουνου̟ιών (κατα̟ολέµηση της ̟ρώτης γενιάς των εντόµων στο
στάδιο ̟ρονυµφών και στις εστίες ανά̟τυξής τους).
1.5 Προθεσµία ̟αραλαβής ̟ροσφορών και διενέργεια διαγωνισµού
Η καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υ̟οβολής των ̟ροσφορών είναι η 06-06-2017 και ώρα
10:00 ̟.µ.
Οι φάκελοι των ̟ροσφορών ̟ου ̟εριέχουν τα α̟αραίτητα έγγραφα σε φυσική µορφή ̟ρέ̟ει να
υ̟οβάλλονται το αργότερο εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών α̟ό την ηλεκτρονική υ̟οβολή
τους.
Η διαδικασία α̟οσφράγισης θα διενεργηθεί µε χρήση της ̟λατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.), µέσω της ∆ιαδικτυακής ̟ύλης
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήµατος, την 09/06 /2017, ηµέρα Παρασκευή & ώρα 12
:30 µ.µ.
Οι υ̟οψήφιοι µ̟ορούν να καταρτίζουν τις ̟ροσφορές τους α̟ό τη δηµοσίευση της διακήρυξης
στο ΕΣΗ∆ΗΣ ως «̟ροσχέδιο», ενώ δικαίωµα οριστικής υ̟οβολής έχουν α̟ό τη 01-06-2017.

1.6 ∆ηµοσιότητα
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Α. ∆ηµοσίευση σε εθνικό ε̟ί̟εδο
•
•

•
•
•

•

Το ̟λήρες κείµενο της ̟αρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ).
Το ̟λήρες κείµενο της ̟αρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε ακόµη και στη διαδικτυακή
̟ύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, ό̟ου έλαβε Συστηµικό Αριθµό:
41790
Προκήρυξη (̟ερίληψη της ̟αρούσας ∆ιακήρυξης) δηµοσιεύεται στο τεύχος ∆ιακηρύξεων
∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης.
Προκήρυξη (̟ερίληψη της ̟αρούσας ∆ιακήρυξης) δηµοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύ̟ο,
σύµφωνα µε το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.
Η ̟ροκήρυξη (̟ερίληψη της ̟αρούσας ∆ιακήρυξης) ό̟ως ̟ροβλέ̟εται στην ̟ερί̟τωση 16
της ̟αραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον
ιστότο̟ο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ) και καταχωρήθηκε στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ).
Η ∆ιακήρυξη καταχωρείται στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη
διεύθυνση (URL): www.pin.gov.gr στην διαδροµή : Προκηρύξεις- ∆ιαγωνισµοί.

Β. Έξοδα δηµοσιεύσεων
Η δα̟άνη των δηµοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύ̟ο βαρύνει τον ανάδοχο .
1.7 Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονοµικοί φορείς δεσµεύονται ότι:
α) θα τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύµβασης, εφόσον
ε̟ιλεγούν, τις υ̟οχρεώσεις τους ̟ου α̟ορρέουν α̟ό τις διατάξεις της ̟εριβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, ̟ου έχουν θεσ̟ιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης,
το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις ̟εριβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου, οι ο̟οίες α̟αριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του ν.
4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υ̟οχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται α̟ό τα όργανα ̟ου
ε̟ιβλέ̟ουν την εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υ̟ηρεσίες
̟ου ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους
β) δεν θα ενεργήσουν αθέµιτα, ̟αράνοµα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης, εφόσον ε̟ιλεγούν
γ) λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξουν την εµ̟ιστευτικότητα των ̟ληροφοριών
̟ου έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.1 Γενικές Πληροφορίες
2.1.1 Παραρτήµατα ̟αρούσας διακήρυξης
Ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα ̟ροβλε̟όµενα στη ̟αρούσα Παραρτήµατα Α΄, Β΄,Γ΄,∆΄,Ε΄,
και ΣΤ΄ ̟ου ε̟ισυνά̟τονται στην ̟αρούσα και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο µέρος αυτής:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ – ΖΩΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ
ΕΣΗ∆ΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ – ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ – ΤΕΥ∆
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄- ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Συµ̟ληρωµατικές ̟ληροφορίες ̟ου τυχόν ̟αρέχονται στο ̟λαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά
µε τις ̟ροδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά.
2.1.2 Ε̟ικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης
Όλες οι ε̟ικοινωνίες σε σχέση µε τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης,
καθώς και όλες οι ανταλλαγές ̟ληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υ̟οβολή, εκτελούνται µε τη
χρήση της ̟λατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(ΕΣΗ∆ΗΣ), µέσω της ∆ιαδικτυακής ̟ύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήµατος. Η
Αναθέτουσα Αρχή δεν θα α̟αντήσει σε ερωτήµατα ̟ου θα έχουν υ̟οβληθεί µε τρό̟ο α̟ό τον ως
άνω ̟ροδιαγεγραµµένο. Κανένας υ̟οψήφιος δεν µ̟ορεί, σε ο̟οιασδή̟οτε ̟ερί̟τωση να
ε̟ικαλεσθεί ̟ροφορικές α̟αντήσεις εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής σχετικά µε τους όρους της
διακήρυξης.
2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήµατα ̟αροχής διευκρινίσεων υ̟οβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο έξι (6)
ηµέρες ̟ριν την καταληκτική ηµεροµηνία υ̟οβολής ̟ροσφορών και α̟αντώνται αντίστοιχα στο
δικτυακό τό̟ο του διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής ̟ύλης www.promitheus.gov.gr, του
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. Αιτήµατα ̟αροχής συµ̟ληρωµατικών ̟ληροφοριών – διευκρινίσεων υ̟οβάλλονται
α̟ό εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή α̟ό εκείνους ̟ου διαθέτουν
σχετικά δια̟ιστευτήρια ̟ου τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό ̟ρόσβασης) και
α̟αραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο µε το κείµενο των ερωτηµάτων είναι ψηφιακά
υ̟ογεγραµµένο. Αιτήµατα ̟αροχής διευκρινήσεων ̟ου υ̟οβάλλονται είτε µε άλλο τρό̟ο είτε το
ηλεκτρονικό αρχείο ̟ου τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υ̟ογεγραµµένο, δεν εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή µ̟ορεί να ̟αρατείνει την ̟ροθεσµία ̟αραλαβής των ̟ροσφορών, ούτως ώστε
όλοι οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να µ̟ορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων
̟ληροφοριών για την κατάρτιση των ̟ροσφορών στις ακόλουθες ̟ερι̟τώσεις:
α) Όταν, για ο̟οιονδή̟οτε λόγο, ̟ρόσθετες ̟ληροφορίες, αν και ζητήθηκαν α̟ό τον οικονοµικό
φορέα έγκαιρα δεν έχουν ̟αρασχεθεί το αργότερο ̟έντε (5) ηµέρες ̟ριν α̟ό την ̟ροθεσµία ̟ου
ορίζεται για την ̟αραλαβή των ̟ροσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της ̟αράτασης θα είναι ανάλογη µε τη σ̟ουδαιότητα των ̟ληροφοριών ̟ου
ζητήθηκαν ή των αλλαγών.

Όταν οι ̟ρόσθετες ̟ληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σηµασία για την
̟ροετοιµασία κατάλληλων ̟ροσφορών, δεν α̟αιτείται ̟αράταση των ̟ροθεσµιών.
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2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις ή ̟ροδικαστικές ̟ροσφυγές υ̟οβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι ̟ροσφορές και τα ̟εριλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται α̟ό ε̟ίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Τα α̟οδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται α̟ό ε̟ίσηµη
µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδα̟ά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά
εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, ̟ου κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188).
Ειδικότερα, όλα τα δηµόσια έγγραφα ̟ου αφορούν αλλοδα̟ούς οικονοµικούς φορείς και ̟ου θα
κατατεθούν α̟ό τους ̟ροσφέροντες στην ̟αρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα ε̟ικυρωµένα, και
η µετάφραση των εν λόγω εγγράφων µ̟ορεί να γίνει είτε α̟ό τη µεταφραστική υ̟ηρεσία του
ΥΠ.ΕΞ., είτε α̟ό το αρµόδιο ̟ροξενείο, είτε α̟ό δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του
Κ.Πολ.∆. και 53 του Κώδικα ̟ερί ∆ικηγόρων, είτε α̟ό ορκωτό µεταφραστή της χώρας ̟ροέλευσης,
αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υ̟ηρεσία.
Ε̟ιτρέ̟εται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδή̟οτε δηµόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού ̟ου
αφορά αλλοδα̟ή Ε̟ιχείρηση µε τη µορφή ε̟ικυρωµένης φωτοτυ̟ίας ̟ροερχόµενης είτε α̟ό το
νόµιµο ε̟ικυρωµένο έγγραφο α̟ό το αρµόδιο Προξενείο της χώρας του ̟ροσφέροντος, είτε α̟ό
το ̟ρωτότυ̟ο έγγραφο µε την σφραγίδα ‘’Apostile” σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της 0510-61. Η ε̟ικύρωση αυτή ̟ρέ̟ει να έχει γίνει α̟ό δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του
Κ.Π.∆. και 53 του Κώδικα ̟ερί ∆ικηγόρων.
Κάθε µορφής ε̟ικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υ̟οχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές ε̟ιστολές των ̟αραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται α̟ό ̟ιστωτικά ιδρύµατα ̟ου
λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρω̟αϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα
κράτη- µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μ̟ορούν,
ε̟ίσης, να εκδίδονται α̟ό το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να ̟αρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου
Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε ̟αρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ̟οσού. Αν
συσταθεί ̟αρακαταθήκη µε γραµµάτιο ̟αρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών
και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα ̟ου λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης
ε̟ιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υ̟έρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα.
Οι εγγυητικές ε̟ιστολές εκδίδονται κατ’ ε̟ιλογή των οικονοµικών φορέων α̟ό έναν ή
̟ερισσότερους εκδότες της ̟αρα̟άνω ̟αραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές ̟εριλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ηµεροµηνία
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή ̟ρος την ο̟οία α̟ευθύνονται, δ) τον αριθµό της
εγγύησης, ε) το ̟οσό ̟ου καλύ̟τει η εγγύηση, στ) την ̟λήρη ε̟ωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη
διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υ̟έρ του ο̟οίου εκδίδεται η εγγύηση (στην ̟ερί̟τωση ένωσης
αναγράφονται όλα τα ̟αρα̟άνω για κάθε µέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση
̟αρέχεται ανέκκλητα και ανε̟ιφύλακτα, ο δε εκδότης ̟αραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως

και της διζήσεως, και ββ) ότι σε ̟ερί̟τωση κατά̟τωσης αυτής, το ̟οσό της κατά̟τωσης υ̟όκειται
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της
εγγύησης, ι) την ανάληψη υ̟οχρέωσης α̟ό τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ̟οσό της
εγγύησης ολικά ή µερικά εντός ̟έντε (5) ηµερών µετά α̟ό α̟λή έγγραφη ειδο̟οίηση εκείνου ̟ρος
τον ο̟οίο α̟ευθύνεται και ια) στην ̟ερί̟τωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, τον αριθµό και
τον τίτλο της σχετικής σύµβασης.
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Στο Παράρτηµα ∆΄ ̟αρατίθενται Υ̟οδείγµατα εγγυητικών ε̟ιστολών.
Η αναθέτουσα αρχή ε̟ικοινωνεί µε τους εκδότες των εγγυητικών ε̟ιστολών ̟ροκειµένου να
δια̟ιστώσει την εγκυρότητά τους.
2.2 ∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Ε̟ιλογής
2.2.1 ∆ικαιούµενοι συµµετοχής
1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της ̟αρούσας σύµβασης έχουν φυσικά ή νοµικά
̟ρόσω̟α και, σε ̟ερί̟τωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών, ̟ου είναι
εγκατεστηµένα σε:
α) κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) κράτος-µέλος του Ευρω̟αϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες ̟ου έχουν υ̟ογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό ̟ου η υ̟ό ανάθεση δηµόσια
σύµβαση καλύ̟τεται α̟ό τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε
την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες ̟ου δεν εµ̟ί̟τουν στην ̟ερί̟τωση γ΄ της ̟αρούσας ̟αραγράφου και έχουν
συνάψει διµερείς ή ̟ολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης
δηµοσίων συµβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµ̟εριλαµβανοµένων και των ̟ροσωρινών συµ̟ράξεων, δεν
α̟αιτείται να ̟εριβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υ̟οβολή ̟ροσφοράς.
3. Στις ̟ερι̟τώσεις υ̟οβολής ̟ροσφοράς α̟ό ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρων.
2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της ̟αρούσας σύµβασης, κατατίθεται
α̟ό τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς (̟ροσφέροντες), εγγυητική ε̟ιστολή συµµετοχής,
̟ου ανέρχεται στο ̟οσό των 241,94€ (2% της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης άνευ ΦΠΑ 24%).
Στην ̟ερί̟τωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής ̟εριλαµβάνει και τον όρο
ότι η εγγύηση καλύ̟τει τις υ̟οχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων ̟ου συµµετέχουν στην
ένωση.
Η εγγύηση συµµετοχής ̟ρέ̟ει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της ̟ροσφοράς, άλλως η ̟ροσφορά α̟ορρί̟τεται. Η αναθέτουσα αρχή µ̟ορεί,
̟ριν τη λήξη της ̟ροσφοράς, να ζητά α̟ό τον ̟ροσφέροντα να ̟αρατείνει, ̟ριν τη λήξη τους, τη
διάρκεια ισχύος της ̟ροσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής.

2.2.2.2. Η εγγύηση συµµετοχής ε̟ιστρέφεται στον ανάδοχο µε την ̟ροσκόµιση της εγγύησης καλής
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εκτέλεσης.
Η εγγύηση συµµετοχής ε̟ιστρέφεται στους λοι̟ούς ̟ροσφέροντες µετά:
α) την ά̟ρακτη ̟άροδο της ̟ροθεσµίας άσκησης ̟ροσφυγής ή την έκδοση α̟όφασης ε̟ί
ασκηθείσας ̟ροσφυγής κατά της α̟όφασης κατακύρωσης και
β) την ά̟ρακτη ̟άροδο της ̟ροθεσµίας άσκησης ασφαλιστικών µέτρων ή την έκδοση α̟όφασης
ε̟’αυτών, και
2.2.2.3. Η εγγύηση συµµετοχής κατα̟ί̟τει, αν ο ̟ροσφέρων α̟οσύρει την ̟ροσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, ̟αρέχει ψευδή στοιχεία ή ̟ληροφορίες ̟ου αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3
και 2.2.4, δεν ̟ροσκοµίσει εγκαίρως τα ̟ροβλε̟όµενα α̟ό την ̟αρούσα δικαιολογητικά ή δεν
̟ροσέλθει εγκαίρως για υ̟ογραφή της σύµβασης.
2.2.3 Λόγοι α̟οκλεισµού
Α̟οκλείεται α̟ό τη συµµετοχή στην ̟αρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης (διαγωνισµό)
̟ροσφέρων οικονοµικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο ̟ρόσω̟ό του (εάν ̟ρόκειται για
µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό ̟ρόσω̟ο) ή σε ένα α̟ό τα µέλη του (εάν ̟ρόκειται για ένωση
οικονοµικών φορέων) ένας ή ̟ερισσότεροι α̟ό τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υ̟άρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική α̟όφαση για έναν α̟ό τους
ακόλουθους λόγους:
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, ό̟ως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της α̟όφασης-̟λαίσιο
2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την κατα̟ολέµηση του
οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, ό̟ως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης ̟ερί της κατα̟ολέµησης της διαφθοράς
στην ο̟οία ενέχονται υ̟άλληλοι των Ευρω̟αϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης
(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην ̟αράγραφο 1 του άρθρου 2 της α̟όφασης-̟λαίσιο
2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την κατα̟ολέµηση της δωροδοκίας
στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και ό̟ως ορίζεται στην κείµενη
νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα,
γ) α̟άτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την ̟ροστασία των οικονοµικών
συµφερόντων των Ευρω̟αϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η ο̟οία κυρώθηκε µε
το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, ό̟ως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της α̟όφασης-̟λαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου
της 13ης Ιουνίου 2002, για την κατα̟ολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή α̟ό̟ειρα διά̟ραξης εγκλήµατος, ό̟ως ορίζονται στο άρθρο 4
αυτής,
ε) νοµιµο̟οίηση εσόδων α̟ό ̟αράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας,
ό̟ως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την ̟ρόληψη της χρησιµο̟οίησης του
χρηµατο̟ιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµο̟οίηση εσόδων α̟ό ̟αράνοµες δραστηριότητες και

τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η ο̟οία ενσωµατώθηκε στην
εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
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στ) ̟αιδική εργασία και άλλες µορφές εµ̟ορίας ανθρώ̟ων, ό̟ως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Α̟ριλίου 2011,
για την ̟ρόληψη και την κατα̟ολέµηση της εµ̟ορίας ανθρώ̟ων και για την ̟ροστασία των
θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της α̟όφασης-̟λαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του
Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η ο̟οία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το
ν.4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονοµικός φορέας α̟οκλείεται, ε̟ίσης, όταν το ̟ρόσω̟ο εις βάρος του ο̟οίου εκδόθηκε
τελεσίδικη καταδικαστική α̟όφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή ε̟ο̟τικού
οργάνου του ή έχει εξουσία εκ̟ροσώ̟ησης, λήψης α̟οφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
i.

ii.

iii.

Στις ̟ερι̟τώσεις εταιρειών ̟εριορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και ̟ροσω̟ικών εταιρειών
(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υ̟οχρέωση του
̟ροηγούµενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις ̟ερι̟τώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η υ̟οχρέωση του ̟ροηγούµενου εδαφίου
αφορά κατ’ ελάχιστον τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου.
Σε όλες τις υ̟όλοι̟ες ̟ερι̟τώσεις νοµικών ̟ροσώ̟ων, η υ̟οχρέωση των ̟ροηγούµενων
εδαφίων αφορά στους νόµιµους εκ̟ροσώ̟ους τους.

2.2.3.2. Όταν ο ̟ροσφέρων έχει αθετήσει τις υ̟οχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει δια̟ιστωθεί α̟ό δικαστική ή διοικητική
α̟όφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας ό̟ου είναι
εγκατεστηµένος ή την εθνική νοµοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή µ̟ορεί να α̟οδείξει µε τα
κατάλληλα µέσα ότι ο ̟ροσφέρων έχει αθετήσει τις υ̟οχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο ̟ροσφέρων είναι Έλληνας ̟ολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υ̟οχρεώσεις
του ̟ου αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύ̟τουν τόσο την κύρια όσο και την
ε̟ικουρική ασφάλιση.
∆εν α̟οκλείεται ο ̟ροσφέρων οικονοµικός φορέας, όταν έχει εκ̟ληρώσει τις υ̟οχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ̟ου οφείλει,
συµ̟εριλαµβανοµένων, κατά ̟ερί̟τωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των ̟ροστίµων είτε
υ̟αγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους.
2.2.3.3. Α̟οκλείεται α̟ό τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της ̟αρούσας σύµβασης,
̟ροσφέρων οικονοµικός φορέας σε ο̟οιαδή̟οτε α̟ό τις ακόλουθες καταστάσεις:
i. εάν τελεί υ̟ό ̟τώχευση
ii. εάν έχει υ̟αχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης
iii. εάν έχει υ̟αχθεί ειδικής εκκαθάρισης
iv. εάν τελεί υ̟ό αναγκαστική διαχείριση α̟ό εκκαθαριστή ή α̟ό το δικαστήριο
v. εάν έχει υ̟αχθεί σε διαδικασία ̟τωχευτικού συµβιβασµού
vi. εάν έχει αναστείλει τις ε̟ιχειρηµατικές του δραστηριότητες.

2.2.3.4. Ο ̟ροσφέρων α̟οκλείεται σε ο̟οιοδή̟οτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης της ̟αρούσας σύµβασης, όταν α̟οδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω ̟ράξεων
ή ̟αραλείψεών του, είτε ̟ριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία α̟ό τις ως άνω ̟ερι̟τώσεις.
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2.2.3.5. Προσφέρων οικονοµικός φορέας ̟ου εµ̟ί̟τει σε µια α̟ό τις καταστάσεις ̟ου
αναφέρονται στις ̟αραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.3 µ̟ορεί να ̟ροσκοµίζει στοιχεία ̟ροκειµένου να
α̟οδείξει ότι τα µέτρα ̟ου έλαβε ε̟αρκούν για να α̟οδείξουν την αξιο̟ιστία του, ̟αρότι
συντρέχει ο σχετικός λόγος α̟οκλεισµού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν ε̟αρκή, ο εν
λόγω οικονοµικός φορέας δεν α̟οκλείεται α̟ό τη διαδικασία σύναψης σύµβασης. Τα µέτρα ̟ου
λαµβάνονται α̟ό τους οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και
τις ιδιαίτερες ̟εριστάσεις του ̟οινικού αδικήµατος ή του ̟αρα̟τώµατος. Αν τα µέτρα κριθούν
ανε̟αρκή, γνωστο̟οιείται στον οικονοµικό φορέα το σκε̟τικό της α̟όφασης αυτής. Οικονοµικός
φορέας ̟ου έχει α̟οκλειστεί, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µε τελεσίδικη α̟όφαση, σε εθνικό
ε̟ί̟εδο, α̟ό τη συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης ̟αραχώρησης δεν
µ̟ορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την ̟ερίοδο του α̟οκλεισµού ̟ου ορίζεται
στην εν λόγω α̟όφαση.
2.2.3.6. Η α̟όφαση για την δια̟ίστωση της ε̟άρκειας ή µη των ε̟ανορθωτικών µέτρων κατά την
̟ροηγούµενη ̟αράγραφο εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις ̟αρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του
ν. 4412/2016.
2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης ε̟αγγελµατικής δραστηριότητας
Οι οικονοµικοί φορείς ̟ου συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της ̟αρούσας σύµβασης
α̟αιτείται να ασκούν ε̟αγγελµατική δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο των ̟ρος ̟αροχή
υ̟ηρεσιών, ήτοι στην κατα̟ολέµηση κουνου̟ιών µε τη µέθοδο της ̟ρονυµφοκτονίας και
ακµαιοκτονίας , να διαθέτουν το α̟αιτούµενο ε̟ιστηµονικό ̟ροσω̟ικό, καθώς και το σχετικό
τεχνικό εξο̟λισµό για την Οργάνωση και υλο̟οίηση υ̟ηρεσιών κατα̟ολέµησης κουνου̟ιών.
Ειδικότερα α̟αιτείται:
•
•

•

να διαθέτουν ισχύουσα άδεια ̟αροχής υ̟ηρεσιών κατα̟ολέµησης τρωκτικών και
εντόµων σε κατοικηµένους χώρους του Υ̟ουργείου Αγροτικής Ανά̟τυξης και Τροφίµων
να είναι εγγεγραµµένοι (όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της
ε̟αγγελµατικής δραστηριότητας) σε ένα α̟ό τα ε̟αγγελµατικά ή εµ̟ορικά µητρώα ̟ου
τηρούνται στο κράτος - µέλος εγκατάστασής τους (̟χ Ε̟αγγελµατικό Ε̟ιµελητήριο στην
Ελλάδα), ό̟ως ̟εριγράφεται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016
ή να ικανο̟οιούν ο̟οιαδή̟οτε άλλη α̟αίτηση ορίζεται στο Παράρτηµα αυτό.
να διαθέτουν τον αναγκαίο εξο̟λισµό και ̟ροσω̟ικό, ό̟ως ̟εριγράφονται στο ̟εδίο
Τεχνικές Προδιαγραφές (̟αράρτηµα Β΄).

2.2.5 Κανόνες α̟όδειξης ε̟ιλογής
2.2.5.1 Προκαταρκτική α̟όδειξη κατά την υ̟οβολή ̟ροσφορών
Προς ̟ροκαταρκτική α̟όδειξη ότι οι ̟ροσφέροντες οικονοµικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε µία
α̟ό τις καταστάσεις της ̟αραγράφου 2.2.3 και β) ̟ληρούν τα σχετικά κριτήρια ε̟ιλογής της
̟αραγράφου 2.2.4 της ̟αρούσης, ̟ροσκοµίζουν κατά την υ̟οβολή της ̟ροσφοράς τους, ως
δικαιολογητικό συµµετοχής, το ̟ροβλε̟όµενο α̟ό το άρθρο 79 ̟αρ. 4 του ν. 4412/2016
Τυ̟ο̟οιηµένο Έντυ̟ο Υ̟εύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) (Β/3698/16-11-2016), σύµφωνα µε το
ε̟ισυνα̟τόµενο στην ̟αρούσα Παράρτηµα Ε΄, το ο̟οίο α̟οτελεί ενηµερωµένη υ̟εύθυνη δήλωση,
µε τις συνέ̟ειες του ν. 1599/1986.

2.2.5.2 Α̟οδεικτικά µέσα
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Α. Το δικαίωµα συµµετοχής των οικονοµικών φορέων και οι όροι και ̟ροϋ̟οθέσεις συµµετοχής
τους, ό̟ως ορίζονται στις ̟αραγράφους 2.2.1 έως 2.2.4, κρίνονται κατά την υ̟οβολή της
̟ροσφοράς, κατά την υ̟οβολή των δικαιολογητικών της ̟αρούσας και κατά τη σύναψη της
σύµβασης στις ̟ερι̟τώσεις του άρθρου 105 ̟αρ. 3 ̟ερ. γ του ν. 4412/2016.
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υ̟οχρεούνται να υ̟οβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα α̟οδεικτικά
στοιχεία, αν και στο µέτρο ̟ου η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει τα
̟ιστο̟οιητικά ή τις συναφείς ̟ληροφορίες α̟ευθείας µέσω ̟ρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων
σε ο̟οιοδή̟οτε κράτος - µέλος της Ένωσης, η ο̟οία διατίθεται δωρεάν, ό̟ως εθνικό µητρώο
συµβάσεων, εικονικό φάκελο ε̟ιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστηµα α̟οθήκευσης εγγράφων ή
σύστηµα ̟ροε̟ιλογής. Η δήλωση για την ̟ρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων εµ̟εριέχεται στο
Τυ̟ο̟οιηµένο Έντυ̟ο Υ̟εύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 ̟αρ. 4 ν. 4412/2016.
Β. 1. Για την α̟όδειξη της µη συνδροµής των λόγων α̟οκλεισµού της ̟αραγράφου 2.2.3 οι
̟ροσφέροντες οικονοµικοί φορείς ̟ροσκοµίζουν αντίστοιχα τα ̟αρακάτω δικαιολογητικά:
α) για την ̟αράγραφο 2.2.3.1 α̟όσ̟ασµα του σχετικού µητρώου, ό̟ως του ̟οινικού µητρώου ή,
ελλείψει αυτού, ισοδύναµο έγγραφο ̟ου εκδίδεται α̟ό αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του
κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας ό̟ου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός
φορέας, α̟ό το ο̟οίο ̟ροκύ̟τει ότι ̟ληρούνται αυτές οι ̟ροϋ̟οθέσεις. Η υ̟οχρέωση
̟ροσκόµισης του ως άνω α̟οσ̟άσµατος αφορά και στα µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
ε̟ο̟τικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή στα ̟ρόσω̟α ̟ου έχουν εξουσία
εκ̟ροσώ̟ησης, λήψης α̟οφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στην ως
άνω ̟αράγραφο,
β) για τις ̟αραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 ̟ερί̟τωση β΄, ̟ιστο̟οιητικό ̟ου εκδίδεται α̟ό την
αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας (̟χ φορολογική ενηµερότητα α̟ό ∆ΟΥ,
ασφαλιστικές ενηµερότητες α̟ό ΙΚΑ κλ̟, βεβαιώσεις α̟ό ∆ικαστήρια κλ̟).
Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή ̟ιστο̟οιητικό
ή ό̟ου το έγγραφο ή το ̟ιστο̟οιητικό αυτό δεν καλύ̟τει όλες τις ̟ερι̟τώσεις ̟ου
αναφέρονται στις ̟αραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην ̟ερί̟τωση β΄ της
̟αραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το ̟ιστο̟οιητικό µ̟ορεί να αντικαθίσταται α̟ό
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες ό̟ου δεν ̟ροβλέ̟εται ένορκη
βεβαίωση, α̟ό υ̟εύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώ̟ιον αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου ε̟αγγελµατικού ή εµ̟ορικού
οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας ό̟ου είναι
εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας.
Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές ̟αρέχουν, ό̟ου κρίνεται αναγκαίο, ε̟ίσηµη δήλωση στην ο̟οία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα ̟ιστο̟οιητικά της ̟αρούσας ̟αραγράφου ή ότι
τα έγγραφα αυτά δεν καλύ̟τουν όλες τις ̟ερι̟τώσεις ̟ου αναφέρονται στις ̟αραγράφους 2.2.3.1
και 2.2.3.2 και στην ̟ερί̟τωση β΄ της ̟αραγράφου 2.2.3.4.
B. 2. Για την α̟όδειξη της α̟αίτησης της ̟αραγράφου 2.2.4. (α̟όδειξη καταλληλόλητας για την
άσκηση ε̟αγγελµατικής δραστηριότητας) ̟ροσκοµίζουν:
α) Ισχύουσα άδεια ̟αροχής υ̟ηρεσιών κατα̟ολέµησης τρωκτικών και εντόµων σε
κατοικηµένους χώρους του Υ̟ουργείου Αγροτικής Ανά̟τυξης και Τροφίµων.

β) Πιστο̟οιητικό α̟ό ό̟ου να ̟ροκύ̟τει ότι είναι εγγεγραµµένοι (όσον αφορά την
καταλληλότητα για την άσκηση της ε̟αγγελµατικής δραστηριότητας) στα ε̟αγγελµατικά ή
εµ̟ορικά µητρώα ̟ου τηρούνται στο κράτος - µέλος εγκατάστασής τους (̟χ Ε̟αγγελµατικό
Ε̟ιµελητήριο στην Ελλάδα), ό̟ως ̟εριγράφεται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α΄ του
ν. 4412/2016 ή να ικανο̟οιούν ο̟οιαδή̟οτε άλλη α̟αίτηση ορίζεται στο Παράρτηµα αυτό και µε
το ο̟οίο να α̟οδεικνύουν το ειδικό ε̟άγγελµά τους.
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Ε̟ίσης, ό̟ου δεν ̟ροβλέ̟εται η ως άνω εγγραφή, τούτο δύναται µε ο̟οιοδή̟οτε άλλο ̟ρόσφορο
µέσο (ενδεικτικά αναφέρεται η βεβαίωση α̟ό αρµόδια φορολογική αρχή έναρξης εργασιών
φυσικού ή νοµικού ̟ροσώ̟ου, βεβαίωση αρµόδιας φορολογικής αρχής α̟ό την ο̟οία να
̟ροκύ̟τει ο κωδικός αριθµός δραστηριοτήτων), συµ̟εριλαµβανοµένης ένορκης δήλωσης ενώ̟ιον
συµβολαιογράφου, στην ο̟οία αναφέρεται το ειδικό ε̟άγγελµά τους].
Β.3. Για την α̟όδειξη της νόµιµης σύστασης και εκ̟ροσώ̟ησης, στις ̟ερι̟τώσεις ̟ου ο
οικονοµικός φορέας είναι νοµικό ̟ρόσω̟ο, ̟ροσκοµίζει τα κατά ̟ερί̟τωση νοµιµο̟οιητικά
έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκ̟ροσώ̟ησης (ό̟ως καταστατικά, ̟ιστο̟οιητικά µεταβολών,
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε ̟ερί̟τωση Α.Ε., κλ̟., ανάλογα µε τη νοµική µορφή
του διαγωνιζοµένου). Α̟ό τα ανωτέρω έγγραφα ̟ρέ̟ει να ̟ροκύ̟τουν η νόµιµη σύστασή του,
όλες οι σχετικές τρο̟ο̟οιήσεις των καταστατικών, το/τα ̟ρόσω̟ο/α ̟ου δεσµεύει/ουν νόµιµα
την εταιρία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκ̟ρόσω̟ος, δικαίωµα
υ̟ογραφής κλ̟.), τυχόν τρίτοι, στους ο̟οίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκ̟ροσώ̟ησης, καθώς και η
θητεία του/των ή/και των µελών του οργάνου διοίκησης/ νόµιµου εκ̟ροσώ̟ου.
Β.4. Οι οικονοµικοί φορείς ̟ου είναι εγγεγραµµένοι σε ε̟ίσηµους καταλόγους ̟ου ̟ροβλέ̟ονται
α̟ό τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν ̟ιστο̟οίηση α̟ό οργανισµούς
̟ιστο̟οίησης ̟ου συµµορφώνονται µε τα ευρω̟αϊκά ̟ρότυ̟α ̟ιστο̟οίησης, κατά την έννοια του
Παραρτήµατος VII του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, µ̟ορούν να ̟ροσκοµίζουν στις
αναθέτουσες αρχές ̟ιστο̟οιητικό εγγραφής εκδιδόµενο α̟ό την αρµόδια αρχή ή το ̟ιστο̟οιητικό
̟ου εκδίδεται α̟ό τον αρµόδιο οργανισµό ̟ιστο̟οίησης.
Στα ̟ιστο̟οιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των ο̟οίων έγινε η εγγραφή των
εν λόγω οικονοµικών φορέων στον ε̟ίσηµο κατάλογο ή η ̟ιστο̟οίηση και η κατάταξη στον εν
λόγω κατάλογο.
Η ̟ιστο̟οιούµενη εγγραφή στους ε̟ίσηµους καταλόγους α̟ό τους αρµόδιους οργανισµούς ή το
̟ιστο̟οιητικό, ̟ου εκδίδεται α̟ό τον οργανισµό ̟ιστο̟οίησης, συνιστά τεκµήριο
καταλληλόλητας όσον αφορά τις α̟αιτήσεις ̟οιοτικής ε̟ιλογής, τις ο̟οίες καλύ̟τει ο ε̟ίσηµος
κατάλογος ή το ̟ιστο̟οιητικό.
Οι οικονοµικοί φορείς ̟ου είναι εγγεγραµµένοι σε ε̟ίσηµους καταλόγους α̟αλλάσσονται α̟ό
την υ̟οχρέωση υ̟οβολής των δικαιολογητικών ̟ου αναφέρονται στο ̟ιστο̟οιητικό εγγραφής
τους.
Β.5. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων ̟ου υ̟οβάλλουν κοινή ̟ροσφορά, υ̟οβάλλουν τα
̟αρα̟άνω, κατά ̟ερί̟τωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα ̟ου συµµετέχει στην
ένωση, σύµφωνα µε τα ειδικότερα ̟ροβλε̟όµενα στο άρθρο 19 ̟αρ. 2 του ν. 4412/2016.
2.3 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών
2.3.1 Γενικοί όροι υ̟οβολής ̟ροσφορών
Οι ̟ροσφορές υ̟οβάλλονται µε βάση τις α̟αιτήσεις ̟ου ορίζονται στην ̟αρούσα για όλες τις

̟εριγραφόµενες υ̟ηρεσίες.
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∆εν ε̟ιτρέ̟ονται εναλλακτικές ̟ροσφορές.
Η ένωση οικονοµικών φορέων υ̟οβάλλει κοινή ̟ροσφορά, η ο̟οία υ̟ογράφεται υ̟οχρεωτικά
ψηφιακά είτε α̟ό όλους τους οικονοµικούς φορείς ̟ου α̟οτελούν την ένωση, είτε α̟ό εκ̟ρόσω̟ό
τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην ̟ροσφορά α̟αραιτήτως ̟ρέ̟ει να ̟ροσδιορίζεται η έκταση
και το είδος της συµµετοχής του (συµ̟εριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε
µέλους της ένωσης, καθώς και ο εκ̟ρόσω̟ος/συντονιστής αυτής.
2.3.2 Χρόνος και Τρό̟ος υ̟οβολής ̟ροσφορών
2.3.2.1. Οι ̟ροσφορές υ̟οβάλλονται α̟ό τους ενδιαφερόµενους ηλεκτρονικά, µέσω της
διαδικτυακής ̟ύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία
και ώρα ̟ου ορίζει η ̟αρούσα διακήρυξη (̟αράγραφος 1.5.), στην Ελληνική Γλώσσα, σε
ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και
την Υ̟ουργική Α̟όφαση αριθµ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λε̟τοµέρειες
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)».
Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς α̟αιτείται να διαθέτουν
ψηφιακή υ̟ογραφή, χορηγούµενη α̟ό ̟ιστο̟οιηµένη αρχή ̟αροχής ψηφιακής υ̟ογραφής και
να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (ΕΣΗ∆ΗΣ- ∆ιαδικτυακή ̟ύλη www.promitheus.gov.gr)
ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 3 ̟αρ. 3.2 έως 3.4 της Υ̟ουργικής
Α̟όφασης αριθµ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λε̟τοµέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)».
2.3.2.2. Ο χρόνος υ̟οβολής της ̟ροσφοράς και ο̟οιαδή̟οτε ηλεκτρονική ε̟ικοινωνία µέσω του
συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα α̟ό το σύστηµα µε υ̟ηρεσίες χρονοσήµανσης, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω Υ̟ουργικής Α̟όφασης.
Μετά την ̟αρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υ̟άρχει η δυνατότητα
υ̟οβολής ̟ροσφοράς στο Σύστηµα. Σε ̟ερι̟τώσεις τεχνικής αδυναµίας λειτουργίας του
ΕΣΗ∆ΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθµίσει τα της συνέχειας του διαγωνισµού µε σχετική
ανακοίνωσή της.
2.3.2.3. Οι οικονοµικοί φορείς υ̟οβάλλουν µε την ̟ροσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υ̟ο)φάκελο µε την ένδειξη : «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον
ο̟οίο ̟εριλαµβάνονται τα κατά ̟ερί̟τωση α̟αιτούµενα δικαιολογητικά και η τεχνική ̟ροσφορά
σύµφωνα µε την ̟αρούσα διακήρυξη.
(β) έναν (υ̟ο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» στον ο̟οίο ̟εριλαµβάνεται η
οικονοµική ̟ροσφορά του οικονοµικού φορέα και τα κατά ̟ερί̟τωση α̟αιτούµενα
δικαιολογητικά.
Α̟ό τον ̟ροσφέροντα σηµαίνονται µε χρήση του σχετικού ̟εδίου του συστήµατος τα στοιχεία
εκείνα της ̟ροσφοράς του ̟ου έχουν εµ̟ιστευτικό χαρακτήρα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 21 του ν.4412/16. Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει ̟ληροφορίες ως
εµ̟ιστευτικές, λόγω ύ̟αρξης τεχνικού ή εµ̟ορικού α̟ορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει
ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές ̟ράξεις ̟ου ε̟ιβάλλουν την
εµ̟ιστευτικότητα της συγκεκριµένης ̟ληροφορίας.

∆εν χαρακτηρίζονται ως εµ̟ιστευτικές ̟ληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδας, τις
̟ροσφερόµενες ̟οσότητες, την οικονοµική ̟ροσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής ̟ροσφοράς ̟ου
χρησιµο̟οιούνται για την αξιολόγησή της.
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2.3.2.4. Οι οικονοµικοί φορείς συντάσσουν την οικονοµική τους ̟ροσφορά συµ̟ληρώνοντας την
αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια το σύστηµα ̟αράγει τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα ο̟οία υ̟ογράφοντα ψηφιακά και υ̟οβάλλονται α̟ό τον
̟ροσφέροντα.
Τα στοιχεία ̟ου ̟εριλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του
̟αραγόµενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το ο̟οίο θα υ̟ογραφεί ηλεκτρονικά) ̟ρέ̟ει να
ταυτίζονται. Σε αντίθετη ̟ερί̟τωση το σύστηµα ̟αράγει σχετικό µήνυµα και ο ̟ροσφέρων
καλείται να ̟αράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf].
2.3.2.5. Ο χρήστης - οικονοµικός φορέας υ̟οβάλλει τους ανωτέρω (υ̟ο) φακέλους µέσω του
Συστήµατος, ό̟ως ̟εριγράφεται ̟αρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του οικονοµικού φορέα στη διαδικασία
υ̟οβάλλονται α̟ό αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείων τύ̟ου pdf και εφόσον έχουν
συνταχθεί/̟αραχθεί α̟ό τον ίδιο, φέρουν ορατή µη κρυ̟τογραφηµένη ψηφιακή υ̟ογραφή
σκληρής α̟οθήκευσης, χωρίς να α̟αιτείται θεώρηση γνησίου της υ̟ογραφής.
Α̟ό το Σύστηµα εκδίδεται ηλεκτρονική α̟όδειξη υ̟οβολής ̟ροσφοράς, η ό̟οια α̟οστέλλεται
στον οικονοµικό φορέα µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
Εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών α̟ό την ηλεκτρονική υ̟οβολή (και όχι την καταληκτική
ηµεροµηνία) των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών ̟ροσκοµίζονται υ̟οχρεωτικά α̟ό τον
οικονοµικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυ̟η µορφή και σε σφραγισµένο φάκελο, τα
στοιχεία της ηλεκτρονικής ̟ροσφοράς τα ο̟οία α̟αιτείται να ̟ροσκοµισθούν σε ̟ρωτότυ̟η
µορφή σύµφωνα µε τον ν. 4250/2014.
Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική ε̟ιστολή συµµετοχής, τα
̟ρωτότυ̟α έγγραφα τα ο̟οία έχουν εκδοθεί α̟ό ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν ε̟ικύρωση
α̟ό δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα ̟ου φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). ∆εν
̟ροσκοµίζονται σε έντυ̟η µορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα ο̟οία φέρουν ψηφιακή
υ̟ογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα ̟ροβλέ̟εται α̟ό το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς
υ̟οχρεούνται να α̟οδέχονται σε αντίγραφα των ̟ρωτοτύ̟ων.
Η αναθέτουσα αρχή µ̟ορεί να ζητεί α̟ό ̟ροσφέροντες και υ̟οψήφιους σε ο̟οιοδή̟οτε χρονικό
σηµείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υ̟οβάλλουν σε έντυ̟η µορφή και σε εύλογη
̟ροθεσµία όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά και στοιχεία ̟ου έχουν υ̟οβάλει ηλεκτρονικά, όταν
αυτό α̟αιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
2.3.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά»
Στον (υ̟ο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική ̟ροσφορά»
̟εριλαµβάνονται τα κατά ̟ερί̟τωση α̟αιτούµενα δικαιολογητικά σύµφωνα µε τις διατάξεις της
κατά ̟ερί̟τωσης κείµενης νοµοθεσίας για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και συγκεκριµένα:
•

∆ικαιολογητικά Συµµετοχής

Οι ̟ροσφέροντες υ̟οβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την ̟ροσφορά τους, εγκαίρως και
̟ροσηκόντως, ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου .pdf, ό̟ως
αναλυτικά ̟εριγράφονται κατωτέρω:
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α) Tο τυ̟ο̟οιηµένο έντυ̟ο υ̟εύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.), ό̟ως ̟ροβλέ̟εται στην ̟αρ. 4 του
άρθρου 79 του ν. 4412/20164,. Οι ̟ροσφέροντες συµ̟ληρώνουν το σχετικό ̟ρότυ̟ο ΤΕΥ∆ το
ο̟οίο έχει αναρτηθεί, και σε ε̟εξεργάσιµη µορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή ̟ύλη
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα της διακήρυξης
(Παράρτηµα Ε’),
β) εγγύηση συµµετοχής, σύµφωνα µε τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 τις ̟αραγράφους 2.1.5 και 2.2.2
της ̟αρούσας διακήρυξης.
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων ̟ου υ̟οβάλλουν κοινή ̟ροσφορά, υ̟οβάλλουν το Τ.Ε.Υ.∆. για
κάθε οικονοµικό φορέα ̟ου συµµετέχει στην ένωση.
•

Τεχνική Προσφορά

Συντάσσεται συµ̟ληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος
(Πίνακας συµµόρφωσης). Στη συνέχεια το σύστηµα ̟αράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε
µορφή pdf. το ο̟οίο υ̟ογράφεται ψηφιακά και υ̟οβάλλεται ηλεκτρονικά α̟ό τον ̟ροσφέροντα.
Εφόσον οι τεχνικές ̟ροδιαγραφές δεν έχουν α̟οτυ̟ωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές
ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο ̟ροσφέρων ε̟ισυνά̟τει ψηφιακά υ̟ογεγραµµένα τα
ηλεκτρονικά αρχεία. ∆ιευκρινίζεται ότι η Τεχνική ̟ροσφορά θα υ̟ογράφεται ψηφιακά α̟ό τον
ίδιο τον ̟ροµηθευτή (σε ̟ερί̟τωση φυσικού ̟ροσώ̟ου), ή το νόµιµο εκ̟ρόσω̟ο του νοµικού
̟ροσώ̟ου ή α̟ό τον Πρόεδρο του Συνεταιρισµού και σε ̟ερί̟τωση ένωσης ̟ροµηθευτών ή
κοινο̟ραξίας, είτε α̟ό όλα τα µέλη αυτής ή α̟ό εκ̟ρόσω̟ό τους εξουσιοδοτηµένο µε
συµβολαιογραφική ̟ράξη.
Στον (υ̟ο)φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά», υ̟οβάλλονται ε̟ίσης
ηλεκτρονικά τα κάτωθι:
α) Τεχνική έκθεση, ψηφιακά υ̟ογεγραµµένη α̟ό τον ̟ροσφέροντα, ̟ου θα ̟εριλαµβάνει τα
κάτωθι:
α.1. τεκµηρίωση της ̟ληρότητας και αρτιότητας: i) της διαχείρισης του έργου, ii) της
̟εριβαλλοντικής συµβατότητας, iii) της τεχνικής υ̟οστήριξης (µέσα υλο̟οίησης)
α.2. µεθοδολογία ̟ροσέγγισης και υλο̟οίησης του έργου σε σχέση µε τους στόχους
α.3. χρονοδιάγραµµα υλο̟οίησης
α.4. διασφάλιση των στόχων του έργου
β) Υ̟εύθυνη δήλωση της ̟αρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75), ό̟ως ̟ροβλέ̟εται α̟ό τις
ισχύουσες διατάξεις, του υ̟οψηφίου αναδόχου, ψηφιακά υ̟ογεγραµµένη, στην ο̟οία θα
δηλώνεται:
1. η α̟οκλειστική χρήση εγκεκριµένων ̟ρονυµφοκτόνων σκευασµάτων για κατα̟ολέµηση
κουνου̟ιών, ό̟ως αυτά ̟αρουσιάζονται στη σχετική οδηγία του Υ̟ουργείου Υγείας, ψηφιακά
υ̟ογεγραµµένη α̟ό τον ̟ροσφέροντα

2. λε̟τοµερής κατάσταση του υλικοτεχνικού εξο̟λισµού ̟ου ̟ρόκειται να χρησιµο̟οιήσει ο
υ̟οψήφιος, κατά την υλο̟οίηση του έργου
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3. λε̟τοµερής κατάσταση του υλικοτεχνικού εξο̟λισµού ̟ου ̟ρόκειται να χρησιµο̟οιήσει ο
υ̟οψήφιος, κατά την υλο̟οίηση του έργου
4. ότι θα ̟αρέχει στους ψεκαστές µέσα ̟ροστασίας (φόρµες, µάσκες, γάντια κ.λ.̟.), τα ο̟οία θα
χρησιµο̟οιούν κατά την ώρα εκτέλεσης των ψεκασµών
5. ότι θα τηρήσει τις υ̟οχρεώσεις ̟ου α̟ορρέουν α̟ό την εφαρµογή των τεχνικών ̟ροδιαγραφών
της διακήρυξης και θα υλο̟οιήσει όλες τις δράσεις ̟ου ̟εριγράφονται στο ̟αράρτηµα Β΄
6. τον αριθµό των οχηµάτων µε εξο̟λισµό, το είδος των ψεκαστικών µηχανηµάτων ̟ου διαθέτει
και τον αριθµό των εργατών ̟ου θα χρησιµο̟οιήσει (οδηγούς, ψεκαστές µηχανηµάτων, ψεκαστές
̟λάτης),
γ) Εγκρίσεις των σκευασµάτων ̟ου θα χρησιµο̟οιηθούν σε φωτοαντίγραφο.
δ) Βιογραφικό του Ε̟ιστηµονικού Υ̟ευθύνου , ψηφιακά υ̟ογεγραµµένη α̟ό τον ̟ροσφέροντα
και να ε̟ισυναφθεί το σχετικό αρχείο µε την φυσική υ̟ογραφή του Ε̟ιστηµονικού υ̟ευθύνου.
ε) Αντίγραφο/α τίτλου/ων σ̟ουδών του Ε̟ιστηµονικού Υ̟ευθύνου εκτός και αν ̟ροέρχεται α̟ό
Πανε̟ιστηµιακό Ίδρυµα της αλλοδα̟ής ό̟ου α̟αιτείται ε̟ικύρωση του αντιγράφου α̟ό
ο̟οιονδή̟οτε δικηγόρο, σύµφωνα µε το άρθρο 52 του Ν.∆. 3026/1954 «Κώδικας ̟ερί ∆ικηγόρων»
στ) Βεβαιώσεις εµ̟ειρίας του Ε̟ιστηµονικού Υ̟ευθύνου σε αντίγραφα.
ζ) Υ̟εύθυνη δήλωση της ̟αρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75), ό̟ως ̟ροβλέ̟εται α̟ό τις
ισχύουσες διατάξεις, του Ε̟ιστηµονικού Υ̟ευθύνου για την α̟οδοχή της θέσης α̟ό µέρους του, µε
φυσική υ̟ογραφή του ε̟ιστηµονικού υ̟ευθύνου , η ο̟οία θα ε̟ισυναφθεί.
η) Για τα ιδιόκτητα ψεκαστικά µηχανήµατα, α̟αιτείται φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας
τους.
θ) Για τα µισθωµένα ψεκαστικά µηχανήµατα α̟αιτούνται ιδιωτικά συµφωνητικά µίσθωσης
(µισθωτήρια), µέχρι τη λήξη του συµβατικού χρόνου και της ̟αράτασης αυτού ( τουλάχιστον 10
µηνών), θεωρηµένα για το γνήσιο της υ̟ογραφής των ιδιοκτητών. Στα µισθωτήρια, εκτός της
διάρκειας, θα αναφέρεται ο αριθµός κυκλοφορίας των ε̟ίγειων ψεκαστικών µηχανηµάτων και τα
χαρακτηριστικά τους (µέγεθος βυτίου, χαρακτηριστικά ψεκαστικού συγκροτήµατος κ.τλ.)
ι) Τα ̟αρα̟άνω ιδιωτικά συµφωνητικά µίσθωσης θα συνοδεύονται α̟αραίτητα, α̟ό
φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας τους.
Τα αναφερόµενα δεν α̟οκλείουν την ̟αρουσίαση και ο̟οιωνδή̟οτε άλλων στοιχείων, ̟ου ο
Υ̟οψήφιος κρίνει σκό̟ιµο να συµ̟εριλάβει στην ̟ροσφορά του για τον σκο̟ό αυτό.
Στη συνέχεια, το σύστηµα ̟αράγει (µε εντολή του υ̟οψηφίου) σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο σε
µορφή pdf (ε̟ονοµαζόµενο και ως «εκτύ̟ωση»Τεχνικής Προσφοράς Προµηθευτή), το ο̟οίο
υ̟ογράφεται ψηφιακά και υ̟οβάλλεται α̟ό τον ̟ροσφέροντα στον ίδιο υ̟ο-φάκελο.
Τα στοιχεία ̟ου ̟εριλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του
̟αραγόµενου ψηφιακά υ̟ογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου ̟ρέ̟ει να ταυτίζονται. Σε

αντίθετη ̟ερί̟τωση, το σύστηµα ̟αράγει σχετικό µήνυµα και ο ̟ροσφέρων καλείται να ̟αράγει
εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
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Τα στοιχεία και δικαιολογητικά του (υ̟ο)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική
Προσφορά» της ̟ροσφοράς υ̟οβάλλονται ε̟ί ̟οινή α̟ορρίψεως α̟ό τον ̟ροσφέροντα
ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύ̟ου pdf.
Προσκοµίζονται ε̟ίσης σε έντυ̟η µορφή α̟ό τους ̟ροσφέροντες ε̟ί ̟οινή α̟ορρίψεως και εντός
τριών (3) εργάσιµων ηµερών α̟ό την ηλεκτρονική υ̟οβολή στην Αναθέτουσα Αρχή, όσα
δικαιολογητικά και στοιχεία δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί α̟ό τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα
(̟ροσφέροντα) και δεν φέρουν την ψηφιακή του υ̟ογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά
αναφέρονται: ̟.χ. εγγυήσεις, ̟ιστο̟οιητικά ή βεβαιώσεις ̟ου έχουν εκδοθεί α̟ό δηµόσιες αρχές ή
άλλους φορείς. ∆ιευκρινίζεται ότι δεν α̟αιτείται η ̟ροσκόµιση σε έντυ̟η µορφή των ΦΕΚ ̟ου
έχουν υ̟οβληθεί µε την ηλεκτρονική ̟ροσφορά. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά και στοιχεία σε
έντυ̟η µορφή, κατατίθενται στο Τµήµα Γραµµατείας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων –
Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (∆ιεύθυνση: Α.Τζεβελέκη-∆ιοικητήριο, 31100 Λευκάδα,Τµήµα
γραµµατείας) σε σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «Ε̟ιµέρους Έντυ̟α ∆ικαιολογητικά
Συµµετοχής - Τεχνικής Προσφοράς», µε αναφορά στον τίτλο και τον Αριθµό ̟ρωτοκόλλου του
∆ιαγωνισµού και µε την ε̟ισήµανση «Να ανοιχθεί α̟ό την αρµόδια Ε̟ιτρο̟ή». Τα έντυ̟α
δικαιολογητικά θα συνοδεύονται α̟ό έγγραφο του ̟ροσφέροντα στο ο̟οίο θα αναφέρονται
αναλυτικά.
Τα έντυ̟α δικαιολογητικά και στοιχεία θα κατατεθούν σε ένα αντίτυ̟ο (και στον ίδιο
σφραγισµένο φάκελο) .
Οι τυχόν α̟αιτούµενες δηλώσεις ή υ̟εύθυνες δηλώσεις του ̟αρόντος άρθρου ̟ου υ̟ογράφονται
ψηφιακά α̟ό τους έχοντες υ̟οχρέωση ̟ρος τούτο, δεν α̟αιτείται να φέρουν σχετική βεβαίωση
γνησίου υ̟ογραφής α̟ό αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.
Ε̟ι̟λέον, οι υ̟εύθυνες δηλώσεις α̟αιτείται, ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού, να φέρουν ηµεροµηνία
ταυτόσηµη µε αυτή της ψηφιακής υ̟ογραφής τους η ο̟οία να είναι εντός των τελευταίων τριάντα
(30) ηµερολογιακών ηµερών ̟ρο της καταληκτικής ηµεροµηνίας υ̟οβολής των ̟ροσφορών.
2.3.4 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρό̟ος σύνταξης και υ̟οβολής
οικονοµικών ̟ροσφορών
Η Οικονοµική Προσφορά συντάσσεται µε βάση το αναγραφόµενο στην ̟αρούσα κριτήριο
ανάθεσης ό̟ως ορίζεται κατωτέρω.
Η τιµή της ̟αρεχόµενης υ̟ηρεσίας δίνεται σε ευρώ ανά µονάδα (ό̟ου ως «µονάδα» λογίζεται
το σύνολο των ̟ροκηρυσσόµενων υ̟ηρεσιών και, ως εκ τούτου, ο υ̟οψήφιος θα καταχωρήσει
τη συνολική τιµή ̟ροσφοράς για 20 ̟λήρεις ψεκαστικούς κύκλους άνευ ΦΠΑ).
Στην τιµή ̟εριλαµβάνονται οι υ̟έρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη ε̟ιβάρυνση, σύµφωνα µε
την κείµενη νοµοθεσία, µη συµ̟εριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την ̟αροχή των υ̟ηρεσιών στον
τό̟ο και µε τον τρό̟ο ̟ου ̟ροβλέ̟εται στα έγγραφα της σύµβασης.
Οι υ̟έρ τρίτων κρατήσεις υ̟όκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 3% και
στην ε̟’ αυτού εισφορά υ̟έρ ΟΓΑ 20%.
Ε̟ισηµαίνεται ότι το εκάστοτε ̟οσοστό Φ.Π.Α. ε̟ί τοις εκατό, της ανωτέρω τιµής θα υ̟ολογίζεται
αυτόµατα α̟ό το σύστηµα.

Οι ̟ροσφερόµενες τιµές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν
ανα̟ροσαρµόζονται.
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Ως α̟αράδεκτες θα α̟ορρί̟τονται ̟ροσφορές στις ο̟οίες: α) δεν δίνεται τιµή σε ΕΥΡΩ ή ̟ου
καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ ̟ρος ξένο νόµισµα, β) δεν ̟ροκύ̟τει µε σαφήνεια η ̟ροσφερόµενη τιµή,
µε την ε̟ιφύλαξη της ̟αρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιµή υ̟ερβαίνει τον
̟ροϋ̟ολογισµό.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου οι ̟ροσφέροντες ζητούν στην ̟ροσφορά τους διαφορετικό τρό̟ο ̟ληρωµής, η
̟ροσφορά θα α̟ορρί̟τεται ως α̟αράδεκτη.
2.3.5 Χρόνος ισχύος των ̟ροσφορών
Οι υ̟οβαλλόµενες ̟ροσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για διάστηµα
τεσσάρων (4) µηνών (ή 120 ηµερών) α̟ό την ε̟όµενη της διενέργειας του διαγωνισµού.
Προσφορά η ο̟οία ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο α̟ό τον ανωτέρω ̟ροβλε̟όµενο α̟ορρί̟τεται.
Η ισχύς της ̟ροσφοράς µ̟ορεί να ̟αρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί α̟ό την
αναθέτουσα αρχή, ̟ριν α̟ό τη λήξη της, µε αντίστοιχη ̟αράταση της εγγυητικής ε̟ιστολής
συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 72 ̟αρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την ̟αράγραφο
2.2.2. της ̟αρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε την ̟ροβλε̟όµενη ως άνω
αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του ̟αρα̟άνω ανώτατου ορίου χρόνου ̟αράτασης ισχύος της ̟ροσφοράς, τα
α̟οτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης µαταιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
̟ερί̟τωση, αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυ̟ηρετεί το δηµόσιο συµφέρον,
ο̟ότε οι οικονοµικοί φορείς ̟ου συµµετέχουν στη διαδικασία µ̟ορούν να ε̟ιλέξουν είτε να
̟αρατείνουν την ̟ροσφορά και την εγγύηση συµµετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί ̟ριν την
̟άροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου ̟αράτασης της ̟ροσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία
̟ερί̟τωση, η διαδικασία συνεχίζεται µε όσους ̟αρέτειναν τις ̟ροσφορές τους και α̟οκλείονται οι
λοι̟οί οικονοµικοί φορείς.
2.3.6 Λόγοι α̟όρριψης ̟ροσφορών
H αναθέτουσα αρχή µε βάση τα α̟οτελέσµατα του ελέγχου και της αξιολόγησης των ̟ροσφορών,
α̟ορρί̟τει, σε κάθε ̟ερί̟τωση, ̟ροσφορά:
α) η ο̟οία δεν υ̟οβάλλεται εµ̟ρόθεσµα, µε τον τρό̟ο και µε το ̟εριεχόµενο ̟ου ορίζεται ̟ιο
̟άνω και συγκεκριµένα στις ̟αραγράφους 2.3.1 (Γενικοί όροι υ̟οβολής ̟ροσφορών), 2.3.2.
(Χρόνος και τρό̟ος υ̟οβολής ̟ροσφορών), 2.3.3. (Περιεχόµενο φακέλου δικαιολογητικών
συµµετοχής, τεχνικής ̟ροσφοράς),2.3.4. (Περιεχόµενο φακέλου οικονοµικής ̟ροσφοράς, τρό̟ος
σύνταξης και υ̟οβολής οικονοµικών ̟ροσφορών) , 2.3.5. (Χρόνος ισχύος ̟ροσφορών), 3.1.
(Α̟οσφράγιση και αξιολόγηση ̟ροσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υ̟οβολής δικαιολογητικών
κατακύρωσης) της ̟αρούσας,
β) η ο̟οία ̟εριέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν ε̟ιδέχονται
συµ̟λήρωση ή διόρθωση ή εφόσον ε̟ιδέχονται συµ̟λήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν
α̟οκατασταθεί κατά την α̟οσαφήνιση και την συµ̟λήρωσή της σύµφωνα µε την ̟αράγραφο
3.1.1. της ̟αρούσης διακήρυξης,

γ) για την ο̟οία ο ̟ροσφέρων δεν έχει ̟αράσχει τις α̟αιτούµενες εξηγήσεις, εντός της
̟ροκαθορισµένης ̟ροθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι α̟οδεκτή α̟ό την αναθέτουσα αρχή
σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 3.1.1. της ̟αρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
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δ) η ο̟οία είναι εναλλακτική ̟ροσφορά
ε) η ο̟οία υ̟οβάλλεται α̟ό έναν ̟ροσφέροντα ̟ου έχει υ̟οβάλλει δύο ή ̟ερισσότερες
̟ροσφορές. Ο ̟εριορισµός αυτός ισχύει και στην ̟ερί̟τωση ενώσεων οικονοµικών φορέων µε
κοινά µέλη, καθώς και στην ̟ερί̟τωση οικονοµικών φορέων ̟ου συµµετέχουν είτε αυτοτελώς είτε
ως µέλη ενώσεων
ζ) η ο̟οία είναι υ̟ό αίρεση,
η) η ο̟οία θέτει όρο ανα̟ροσαρµογής,
θ) η ο̟οία ̟αρουσιάζει ελλείψεις ως ̟ρος τα δικαιολογητικά ̟ου ζητούνται α̟ό τα έγγραφα της
̟αρούσης διακήρυξης και α̟οκλίσεις ως ̟ρος τους όρους και τις τεχνικές ̟ροδιαγραφές της
σύµβασης.
3. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
3.1 Α̟οσφράγιση και αξιολόγηση ̟ροσφορών
3.1.1 Ηλεκτρονική α̟οσφράγιση ̟ροσφορών
Το ̟ιστο̟οιηµένο στο ΕΣΗ∆ΗΣ, για την α̟οσφράγιση των ̟ροσφορών αρµόδιο όργανο της
Αναθέτουσας
Αρχής (Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαγωνισµού), ̟ροβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής
α̟οσφράγισης των φακέλων των ̟ροσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας
τα εξής στάδια:
•

Ηλεκτρονική Α̟οσφράγιση του (υ̟ό)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική
Προσφορά»

την 09/06/2017 και ώρα 12:30 µµ
•

Ηλεκτρονική Α̟οσφράγιση του (υ̟ό)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά», κατά την
ηµεροµηνία και ώρα ̟ου θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή

•

Ηλεκτρονική Α̟οσφράγιση του (υ̟ό)φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την

ηµεροµηνία και ώρα ̟ου θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή
Με την α̟οσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε ̟ροσφέρων ̟ου συνεχίζει σε
ε̟όµενο στάδιο α̟οκτά ̟ρόσβαση στις λοι̟ές ̟ροσφορές και τα υ̟οβληθέντα δικαιολογητικά
τους, µε την ε̟ιφύλαξη των ̟τυχών εκείνων της κάθε ̟ροσφοράς ̟ου έχουν χαρακτηρισθεί ως
εµ̟ιστευτικές.
Η αναθέτουσα αρχή µ̟ορεί να καλέσει τους οικονοµικούς φορείς να συµ̟ληρώσουν ή να
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά ̟ου έχουν υ̟οβληθεί, ή να διευκρινίσουν το

̟εριεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής ̟ροσφοράς τους, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του ν.
4412/2016.
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3.1.2 Αξιολόγηση ̟ροσφορών
Μετά την κατά ̟ερί̟τωση ηλεκτρονική α̟οσφράγιση των ̟ροσφορών η Αναθέτουσα Αρχή
̟ροβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων ̟ιστο̟οιηµένων στο Σύστηµα οργάνων
της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοι̟ά των κειµένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) Η αρµόδια Ε̟ιτρο̟ή καταχωρεί όσους υ̟έβαλαν ̟ροσφορές, καθώς και τα υ̟οβληθέντα αυτών
δικαιολογητικά και τα α̟οτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε ̟ρακτικό, το ο̟οίο υ̟ογράφεται α̟ό
τα µέλη του οργάνου.
β) Στη συνέχεια το αρµόδιο όργανο ̟ροβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής ̟ροσφοράς,
σύµφωνα µε τους όρους των εγγράφων της σύµβασης και συντάσσει ̟ρακτικό για την α̟όρριψη
των τεχνικών ̟ροσφορών ̟ου δεν γίνονται α̟οδεκτές και την α̟οδοχή ή/και βαθµολόγηση των
τεχνικών ̟ροσφορών µε βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύµβασης. Τα ανωτέρω
υ̟ό στοιχεία α και β στάδια µ̟ορεί να γίνονται και ενιαία.
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των ̟ροσφορών, µετά
την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοι̟ών στοιχείων των ̟ροσφορών, α̟οσφραγίζονται κατά
την ηµεροµηνία και ώρα ̟ου ορίζεται στην ειδική ̟ρόσκληση. Για όσες ̟ροσφορές δεν κρίθηκαν
α̟οδεκτές κατά τα ̟ροηγούµενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονοµικής ̟ροσφοράς
δεν α̟οσφραγίζονται αλλά τηρούνται α̟ό την αναθέτουσα αρχή µέχρι την οριστική ε̟ίλυση
τυχόν διαφορών ̟ου ̟ροκύψουν α̟ό την ως άνω διαδικασία σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 3.4. της
̟αρούσας.
δ) Η Ε̟ιτρο̟ή Αξιολόγησης ̟ροβαίνει στην αξιολόγηση των οικονοµικών ̟ροσφορών και
συντάσσει ̟ρακτικό στο ο̟οίο εισηγείται αιτιολογηµένα την α̟οδοχή ή α̟όρριψή τους, την
κατάταξη των ̟ροσφορών µε βάση το οριζόµενο µε την ̟αρούσα κριτήριο ανάθεσης και την
ανάδειξη του ̟ροσωρινού αναδόχου.
Εάν οι ̟ροσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε το αντικείµενο της σύµβασης, η
αναθέτουσα αρχή α̟αιτεί α̟ό τους οικονοµικούς φορείς να εξηγήσουν την τιµή ή το κόστος ̟ου
̟ροτείνουν στην ̟ροσφορά τους, εντός α̟οκλειστικής ̟ροθεσµίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10)
ηµερών α̟ό την κοινο̟οίηση της σχετικής ̟ρόσκλησης. Στην ̟ερί̟τωση αυτή εφαρµόζονται τα
άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.
Στην ̟ερί̟τωση ισοδύναµων ̟ροσφορών, η αναθέτουσα αρχή ε̟ιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση
µεταξύ των οικονοµικών φορέων ̟ου υ̟έβαλαν τις ισοδύναµες ̟ροσφορές.
Η κλήρωση γίνεται ενώ̟ιον της Ε̟ιτρο̟ής του ∆ιαγωνισµού και ̟αρουσία αυτών των
οικονοµικών φορέων.
Τα α̟οτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων ε̟ικυρώνονται µε α̟όφαση/α̟οφάσεις του
α̟οφαινόµενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η ο̟οία κοινο̟οιείται στους ̟ροσφέροντες
µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ.
Κατά των ανωτέρω α̟οφάσεων χωρεί ένσταση σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 3.4. της ̟αρούσας.

3.2 Πρόσκληση υ̟οβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - ∆ικαιολογητικά κατακύρωσης
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Μετά την αξιολόγηση των ̟ροσφορών, η αναθέτουσα αρχή α̟οστέλλει σχετική ηλεκτρονική
̟ρόσκληση µέσω του συστήµατος στον ̟ροσφέροντα, στον ο̟οίο ̟ρόκειται να γίνει η
κατακύρωση («̟ροσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υ̟οβάλει εντός ̟ροθεσµίας δεκα̟έντε (15)
ηµερών α̟ό την κοινο̟οίηση της σχετικής ειδο̟οίησης σε αυτόν, τα ̟ρωτότυ̟α ή αντίγραφα
̟ου εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των
δικαιολογητικών ̟ου ̟εριγράφονται στην ̟αρούσα διακήρυξη, ως α̟οδεικτικά στοιχεία για τη µη
συνδροµή των λόγων α̟οκλεισµού της ̟αραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την
̟λήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας άσκησης ε̟αγγελµατικής δραστηριότητας της
̟αραγράφου 2.2.4 αυτής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υ̟οβάλλονται α̟ό τον ̟ροσφέροντα («̟ροσωρινό ανάδοχο»),
ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείων pdf και ̟ροσκοµίζονται κατά
̟ερί̟τωση α̟ό αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών α̟ό την ηµεροµηνία υ̟οβολής τους.
Όταν υ̟ογράφονται α̟ό τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υ̟ογραφή.
Με την ̟αραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστηµα εκδίδει ε̟ιβεβαίωση της ̟αραλαβής
τους και α̟οστέλλει ενηµερωτικό ηλεκτρονικό µήνυµα σ’ αυτόν στον ο̟οίο ̟ρόκειται να γίνει η
κατακύρωση.
Αν µετά την ηλεκτρονική α̟οσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών
δια̟ιστωθεί ότι δεν έχουν ̟ροσκοµισθεί ή υ̟άρχουν ελλείψεις σε αυτά ̟ου υ̟οβλήθηκαν,
̟αρέχεται ̟ροθεσµία στον ̟ροσωρινό ανάδοχο να τα ̟ροσκοµίσει ή να τα συµ̟ληρώσει εντός
̟έντε (5) ηµερών α̟ό την κοινο̟οίηση σχετικής έγγραφης, µέσω του Συστήµατος, ειδο̟οίησής του.
Η αναθέτουσα αρχή µ̟ορεί αιτιολογηµένα να ̟αρατείνει την ως άνω ̟ροθεσµία κατ’ ανώτατο
όριο για δεκα̟έντε (15) ε̟ι̟λέον ηµέρες.
Όσοι υ̟έβαλαν ̟αραδεκτές ̟ροσφορές λαµβάνουν γνώση των ̟αρα̟άνω δικαιολογητικών ̟ου
κατατέθηκαν.
Ο ̟ροσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκ̟τωτος, κατα̟ί̟τει υ̟έρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον ̟ροσφέροντα ̟ου υ̟έβαλε την αµέσως
ε̟όµενη ̟λέον συµφέρουσα α̟ό οικονοµική ά̟οψη ̟ροσφορά, τηρουµένης της ανωτέρω
διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των ̟αρα̟άνω δικαιολογητικών δια̟ιστωθεί ότι τα στοιχεία ̟ου δηλώθηκαν
µε το Τ.Ε.Υ.∆., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υ̟οβληθούν στο ̟ροκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα α̟αιτούµενα ̟ρωτότυ̟α ή
αντίγραφα των ̟αρα̟άνω δικαιολογητικών ή
iii) α̟ό τα δικαιολογητικά ̟ου ̟ροσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµ̟ροθέσµως, δεν α̟οδεικνύονται
οι όροι και οι ̟ροϋ̟οθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι α̟οκλεισµού) και 2.2.4
(κριτήρια καταλληλότητας άσκησης ε̟αγγελµατικής δραστηριότητας) της ̟αρούσας.
Σε ̟ερί̟τωση έγκαιρης και ̟ροσήκουσας ενηµέρωσης της αναθέτουσας αρχής για µεταβολές στις
̟ροϋ̟οθέσεις τις ο̟οίες ο ̟ροσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει µε το Τ.Ε.Υ.∆., ότι ̟ληροί, οι ο̟οίες
ε̟ήλθαν ή για τις ο̟οίες έλαβε γνώση µετά την δήλωση και µέχρι την ηµέρα της έγγραφης
ειδο̟οίησης για την ̟ροσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς µεταβολές), δεν
κατα̟ί̟τει υ̟έρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του.

Αν κανένας α̟ό τους ̟ροσφέροντες δεν υ̟οβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν ̟ροσκοµίσει
ένα ή ̟ερισσότερα α̟ό τα α̟αιτούµενα δικαιολογητικά ή δεν α̟οδείξει ότι ̟ληροί τα κριτήρια
σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 2.2.4 της ̟αρούσας διακήρυξης, η διαδικασία µαταιώνεται.
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Η διαδικασία ελέγχου των ̟αρα̟άνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη ̟ρακτικού
την Ε̟ιτρο̟ή του ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στο α̟οφαινόµενο όργανο της
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη α̟όφασης είτε για την κατακύρωση της σύµβασης είτε για τη
µαταίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του ̟ροσωρινού αναδόχου ως εκ̟τώτου.
Ε̟ισηµαίνεται ότι, η αρµόδια ε̟ιτρο̟ή του διαγωνισµού, µε αιτιολογηµένη εισήγησή της, µ̟ορεί
να ̟ροτείνει την κατακύρωση της σύµβασης για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη ̟οσότητα
κατά ̟οσοστό στα εκατό και ως εξής:
Ποσοστό 15% στην ̟ερί̟τωση της µεγαλύτερης ̟οσότητας και ̟οσοστό 35% στην ̟ερί̟τωση
µικρότερης ̟οσότητας. Για κατακύρωση µέρους της ̟οσότητας κάτω του καθοριζόµενου ως
ανωτέρω ̟οσοστού, α̟αιτείται ̟ροηγούµενη α̟οδοχή α̟ό τον ̟ροσωρινό ανάδοχο.
Τα α̟οτελέσµατα του ελέγχου των ̟αρα̟άνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Ε̟ιτρο̟ής
ε̟ικυρώνονται µε την α̟όφαση κατακύρωσης.
3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινο̟οιεί την α̟όφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των
̟ρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των ̟ροσφορών, σε κάθε ̟ροσφέροντα ̟ου
έχει υ̟οβάλει α̟οδεκτή ̟ροσφορά, σύµφωνα µε το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός α̟ό τον
̟ροσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος. Τα έννοµα α̟οτελέσµατα της α̟όφασης
κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης ε̟έρχονται εφόσον διενεργηθεί η κοινο̟οίηση
της α̟όφασης κατακύρωσης στον ̟ροσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υ̟οβάλει ε̟ικαιρο̟οιηµένα
τα δικαιολογητικά της ̟αραγράφου 2.2.3.
Η αναθέτουσα αρχή ̟ροσκαλεί τον ανάδοχο να ̟ροσέλθει για υ̟ογραφή του συµφωνητικού εντός
̟ροθεσµίας είκοσι (20) ηµερών α̟ό την κοινο̟οίηση της σχετικής ειδικής ̟ρόσκλησης.
Το συµφωνητικό έχει α̟οδεικτικό χαρακτήρα.
Στην ̟ερί̟τωση ̟ου ο ανάδοχος δεν ̟ροσέλθει να υ̟ογράψει το ως άνω συµφωνητικό µέσα στην
τεθείσα ̟ροθεσµία, κηρύσσεται έκ̟τωτος, κατα̟ί̟τει υ̟έρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική
ε̟ιστολή συµµετοχής του και η κατακύρωση, µε την ίδια διαδικασία, γίνεται στον ̟ροσφέροντα
̟ου υ̟έβαλε την αµέσως ε̟όµενη ̟λέον συµφέρουσα α̟ό οικονοµική ά̟οψη ̟ροσφορά.
3.4 Ενστάσεις
Σε ̟ερί̟τωση ένστασης κατά ̟ράξης της αναθέτουσας αρχής, η ̟ροθεσµία άσκησής της είναι ̟έντε
(5) ηµέρες α̟ό την κοινο̟οίηση της ̟ροσβαλλόµενης ̟ράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό
φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υ̟οβάλλεται µέχρι ̟έντε (5)
ηµέρες ̟ριν α̟ό την καταληκτική ηµεροµηνία υ̟οβολής ̟ροσφορών.
Η ένσταση υ̟οβάλλεται ηλεκτρονικά, ενώ̟ιον της αναθέτουσας αρχής, µε τη συµ̟λήρωση της
ειδικής φόρµας του Συστήµατος και την ε̟ισύναψη του σχετικού εγγράφου σε µορφή αρχείου
τύ̟ου pdf το ο̟οίο φέρει ψηφιακή υ̟ογραφή σκληρής α̟οθήκευσης. H αναθέτουσα αρχή
α̟οφασίζει αιτιολογηµένα, κατό̟ιν γνωµοδότησης της αρµόδιας Ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης
ενστάσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός ̟ροθεσµίας δέκα
(10) ηµερών, µετά την ά̟ρακτη ̟άροδο της ο̟οίας τεκµαίρεται η α̟όρριψη της ένστασης.

Για το ̟αραδεκτό της άσκησης ένστασης, α̟αιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή
̟αραβόλου υ̟έρ του ∆ηµοσίου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016, το
ο̟οίο ε̟ισυνά̟τεται σε µορφή pdf. Το ̟αράβολο αυτό α̟οτελεί δηµόσιο έσοδο και ε̟ιστρέφεται
µε ̟ράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή.
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Οι οικονοµικοί φορείς ενηµερώνονται για την α̟οδοχή ή την α̟όρριψη της ένστασης µέσω της
λειτουργίας του Συστήµατος “Ε̟ικοινωνία”.
∆ιαφορές ̟ου αναφύονται α̟ό ̟ράξεις ή ̟αραλείψεις, οι ο̟οίες εκδίδονται ή συντελούνται µετά
την 31/05/2017 διέ̟ονται α̟ό τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016.
3.5 Ματαίωση ∆ιαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή µαταιώνει ή δύναται να µαταιώσει εν όλω ή εν µέρει αιτιολογηµένα τη
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υ̟ό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, µετά
α̟ό γνώµη της αρµόδιας Ε̟ιτρο̟ής του ∆ιαγωνισµού. Ε̟ίσης, αν δια̟ιστωθούν σφάλµατα ή
̟αραλείψεις σε ο̟οιοδή̟οτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, µ̟ορεί, µετά α̟ό γνώµη του
αρµόδιου οργάνου, να ακυρώσει µερικώς τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το
α̟οτέλεσµά της ή να α̟οφασίσει την ε̟ανάληψή της α̟ό το σηµείο ̟ου εµφιλοχώρησε το σφάλµα
ή η ̟αράλειψη.
4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης)
Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υ̟ογραφή της σύµβασης α̟αιτείται η ̟αροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το
άρθρο 72 ̟αρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της ο̟οίας ανέρχεται σε ̟οσοστό 5% ε̟ί της αξίας
της σύµβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται ̟ριν ή κατά την υ̟ογραφή της σύµβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, ̟ροκειµένου να γίνει α̟οδεκτή , ̟ρέ̟ει το ̟εριεχόµενό της να είναι
σύµφωνο µε το υ̟όδειγµα ̟ου ̟εριλαµβάνεται στο Παράρτηµα ∆΄ της ̟αρούσας ∆ιακήρυξης και
τα οριζόµενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύ̟τει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή
όλων των όρων της σύµβασης και κάθε α̟αίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου,
συµ̟εριλαµβανοµένης τυχόν ισό̟οσης ̟ρος αυτόν ̟ροκαταβολής.
Σε ̟ερί̟τωση τρο̟ο̟οίησης της σύµβασης κατά την ̟αράγραφο 4.5, η ο̟οία συνε̟άγεται αύξηση
της συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος να καταθέσει ̟ριν την τρο̟ο̟οίηση,
συµ̟ληρωµατική εγγύηση το ύψος της ο̟οίας ανέρχεται σε ̟οσοστό 5% ε̟ί του ̟οσού της
αύξησης, εκτός ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατα̟ί̟τει σε ̟ερί̟τωση ̟αράβασης των όρων
της σύµβασης, ό̟ως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ε̟ιστρέφεται στο σύνολό της, κατά το ̟οσό ̟ου αναλογεί στην αξία
του µέρους του τµήµατος των υ̟ηρεσιών ̟ου ̟αραλήφθηκε οριστικά] µετά την οριστική ̟οσοτική
και ̟οιοτική ̟αραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης. Εάν στο ̟ρωτόκολλο οριστικής ̟οιοτικής
και ̟οσοτικής ̟αραλαβής αναφέρονται ̟αρατηρήσεις ή υ̟άρχει εκ̟ρόθεσµη ̟αράδοση, η
ε̟ιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται µετά την αντιµετώ̟ιση των ̟αρατηρήσεων και του
εκ̟ροθέσµου.
4.2 Συµβατικό ̟λαίσιο – Εφαρµοστέα νοµοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της
̟αρούσας διακήρυξης και συµ̟ληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας.
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4.3 Όροι εκτέλεσης της σύµβασης
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υ̟οχρεώσεις στους τοµείς του
̟εριβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, ̟ου έχουν θεσ̟ιστεί µε το
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις ̟εριβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι ο̟οίες α̟αριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του
Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υ̟οχρεώσεων α̟ό τον ανάδοχο και τους υ̟εργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται α̟ό τα όργανα ̟ου ε̟ιβλέ̟ουν την εκτέλεση της σύµβασης και τις αρµόδιες δηµόσιες
αρχές και υ̟ηρεσίες ̟ου ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους.
4.4 Τρο̟ο̟οίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύµβαση µ̟ορεί να τρο̟ο̟οιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να α̟αιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις ̟ροϋ̟οθέσεις του άρθρου 132 του ν.
4412/2016 και κατό̟ιν γνωµοδότησης του αρµοδίου οργάνου
4.5 ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης
4.5.1. Η αναθέτουσα αρχή µ̟ορεί, µε τις ̟ροϋ̟οθέσεις ̟ου ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, να
καταγγείλει τη σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύµβαση έχει υ̟οστεί ουσιώδη τρο̟ο̟οίηση, κατά την έννοια της ̟αρ. 4 του άρθρου 132 του
ν. 4412/2016, ̟ου θα α̟αιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια α̟ό τις καταστάσεις ̟ου
αναφέρονται στην ̟αράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έ̟ρε̟ε να έχει α̟οκλειστεί α̟ό τη
διαδικασία σύναψης της σύµβασης,
γ) η σύµβαση δεν έ̟ρε̟ε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής ̟αραβίασης των υ̟οχρεώσεων
̟ου υ̟έχει α̟ό τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η ο̟οία έχει αναγνωριστεί µε α̟όφαση
του ∆ικαστηρίου της Ένωσης στο ̟λαίσιο διαδικασίας δυνάµει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
5. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5.1 Τρό̟ος ̟ληρωµής
5.1.1.Η ̟ληρωµή στον ̟ροµηθευτή θα γίνεται τµηµατικά, µε την ολοκλήρωση κάθε δύο (2) κύκλων
εργασιών, µετά την ̟οιοτική και ̟οσοτική ̟αραλαβή των εκτελούµενων εργασιών, την σύνταξη
του σχετικού ̟ρωτοκόλλου α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή Παρακολούθησης - Παραλαβής του έργου και την
̟ροσκόµιση όλων των νόµιµων ̟αραστατικών, σύµφωνα µε τους κανονισµούς και τα οριζόµενα
α̟ό τους νόµους.
Μετά το ̟έρας όλων των ̟ρογραµµατισµένων κύκλων εργασιών θα γίνει ̟λήρης εξόφληση του
αναδόχου µετά την οριστική, ̟οσοτική και ̟οιοτική ̟αραλαβή αυτών α̟ό την ως άνω
αναφερόµενη Ε̟ιτρο̟ή.
Η ̟ληρωµή του συµβατικού τιµήµατος θα γίνεται µε την ̟ροσκόµιση των νόµιµων ̟αραστατικών
και δικαιολογητικών ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό τις διατάξεις του άρθρου 200 ̟αρ. 5 του ν. 4412/2016,

καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού ̟ου τυχόν ήθελε ζητηθεί α̟ό τις αρµόδιες υ̟ηρεσίες ̟ου
διενεργούν τον έλεγχο και την ̟ληρωµή.
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5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υ̟έρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη ε̟ιβάρυνση, σύµφωνα
µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµ̟εριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., την ̟αροχή της υ̟ηρεσίας στον τό̟ο
και µε τον τρό̟ο ̟ου ̟ροβλέ̟εται στα έγγραφα της σύµβασης. Ιδίως βαρύνεται µε τις ακόλουθες
κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06% η ο̟οία υ̟ολογίζεται ε̟ί της αξίας κάθε ̟ληρωµής ̟ρο φόρων και κρατήσεων
της αρχικής, καθώς και κάθε συµ̟ληρωµατικής σύµβασης Υ̟έρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων Συµβάσεων ε̟ιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 ό̟ως ισχύει).
Οι υ̟έρ τρίτων κρατήσεις υ̟όκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 3% και
στην ε̟’ αυτού εισφορά υ̟έρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε ̟ληρωµή θα γίνεται η ̟ροβλε̟όµενη α̟ό την κείµενη νοµοθεσία ̟αρακράτηση φόρου
εισοδήµατος αξίας 8% ε̟ί του καθαρού ̟οσού.
5.2 Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκ̟τώτου - Κυρώσεις
5.2.1. Ο ανάδοχος, µε την ε̟ιφύλαξη της συνδροµής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται
υ̟οχρεωτικά έκ̟τωτος α̟ό την σύµβαση και α̟ό κάθε δικαίωµα ̟ου α̟ορρέει α̟ό αυτήν, εάν δεν
εκ̟ληρώσει τις συµβατικές του υ̟οχρεώσεις ή δεν συµµορφωθεί µε τις γρα̟τές εντολές της
αναθέτουσας αρχής, ̟ου είναι σύµφωνες µε την σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις και εάν υ̟ερβεί
υ̟αίτια τη συνολική ̟ροθεσµία εκτέλεσης της σύµβασης, λαµβανοµένων υ̟όψη των ̟αρατάσεων.
Στην ̟ερί̟τωση αυτή του κοινο̟οιείται ειδική όχληση, η ο̟οία ̟εριλαµβάνει συγκεκριµένη
̟εριγραφή των ενεργειών στις ο̟οίες οφείλει να ̟ροβεί αυτός, θέτοντας ̟ροθεσµία για τη
συµµόρφωσή του, η ο̟οία δεν µ̟ορεί να είναι µικρότερη των δεκα̟έντε (15) ηµερών. Αν η
̟ροθεσµία ̟ου τεθεί µε την ειδική όχληση ̟αρέλθει χωρίς να συµµορφωθεί, κηρύσσεται
αιτιολογηµένα έκ̟τωτος µέσα σε τριάντα(30) ηµέρες α̟ό την ά̟ρακτη ̟άροδο της ως άνω
̟ροθεσµίας συµµόρφωσης.
Στον ανάδοχο ̟ου κηρύσσεται έκ̟τωτος α̟ό την σύµβαση, ε̟ιβάλλεται, µετά α̟ό κλήση του για
̟αροχή εξηγήσεων, ως κύρωση, η ολική κατά̟τωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης,
Ε̟ι̟λέον, µ̟ορεί να του ε̟ιβληθεί ο ̟ροβλε̟όµενος α̟ό το άρθρο 74 του ν. 4412/2016
α̟οκλεισµός α̟ό τη συµµετοχή του σε διαδικασίες δηµοσίων συµβάσεων.
5.2.2. Αν οι υ̟ηρεσίες ̟αρασχεθούν α̟ό υ̟αιτιότητα του αναδόχου µετά τη λήξη της διάρκειας
της σύµβασης και µέχρι λήξης του χρόνου της ̟αράτασης ̟ου χορηγήθηκε, ε̟ιβάλλονται εις
βάρος του ̟οινικές ρήτρες, µε αιτιολογηµένη α̟όφαση της αναθέτουσας αρχής.
Οι ̟οινικές ρήτρες υ̟ολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση ̟ου ̟εριορίζεται σε χρονικό διάστηµα ̟ου δεν υ̟ερβαίνει το 50% της
̟ροβλε̟όµενης συνολικής διάρκειας της σύµβασης ε̟ιβάλλεται ̟οινική ρήτρα 2,5% ε̟ί της
συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υ̟ηρεσιών ̟ου ̟αρασχέθηκαν εκ̟ρόθεσµα,
β) για καθυστέρηση ̟ου υ̟ερβαίνει το 50% ε̟ιβάλλεται ̟οινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ ε̟ί της
συµβατικής αξίας των υ̟ηρεσιών ̟ου ̟αρασχέθηκαν εκ̟ρόθεσµα,

γ) οι ̟οινικές ρήτρες για υ̟έρβαση των τµηµατικών ̟ροθεσµιών είναι ανεξάρτητες α̟ό τις
ε̟ιβαλλόµενες για υ̟έρβαση της συνολικής διάρκειας της σύµβασης και δύνανται να
ανακαλούνται µε αιτιολογηµένη α̟όφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υ̟ηρεσίες ̟ου αφορούν
στις ως άνω τµηµατικές ̟ροθεσµίες ̟αρασχεθούν µέσα στη συνολική της διάρκεια και τις
εγκεκριµένες ̟αρατάσεις αυτής και µε την ̟ροϋ̟όθεση ότι το σύνολο της σύµβασης έχει εκτελεστεί
̟λήρως.
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Το ̟οσό των ̟οινικών ρητρών αφαιρείται/συµψηφίζεται α̟ό/µε την αµοιβή του αναδόχου.
Η ε̟ιβολή ̟οινικών ρητρών δεν στερεί α̟ό την αναθέτουσα αρχή το δικαίωµα να κηρύξει τον
ανάδοχο έκ̟τωτο.
5.3 ∆ιοικητικές ̟ροσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης
Ο ανάδοχος µ̟ορεί κατά των α̟οφάσεων ̟ου ε̟ιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάµει των
όρων των ̟αραγράφων 5.2 (Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκ̟τώτου – Κυρώσεις) και 6.4. (Α̟όρριψη
̟αραδοτέων– Αντικατάσταση), να υ̟οβάλει ̟ροσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας
ενώ̟ιον της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα ̟ου εκτελεί-διοικεί τη σύµβαση, µέσα σε ανατρε̟τική
̟ροθεσµία τριάντα (30) ηµερών α̟ό την ηµεροµηνία ̟ου έλαβε γνώση της σχετικής α̟όφασης.
Ε̟ί της ̟ροσφυγής, α̟οφασίζει το αρµόδιο α̟οφαινόµενο όργανο, ύστερα α̟ό γνωµοδότηση του
αρµόδιου συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω α̟όφαση δεν ε̟ιδέχεται ̟ροσβολή µε άλλη ο̟οιασδή̟οτε φύσεως διοικητική
̟ροσφυγή.
6. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
6.1 Παρακολούθηση της σύµβασης
Η ̟αρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύµβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί α̟ό τη
∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας της Π.Ε. Λευκάδας και ό̟ως αναλυτικά
αναφέρεται στο ̟αράρτηµα Β της ̟αρούσας, η ο̟οία θα εισηγείται για όλα τα ζητήµατα ̟ου
αφορούν στην ̟ροσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύµβασης και στην εκ̟λήρωση των
υ̟οχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των ε̟ιβεβληµένων µέτρων λόγω µη τήρησης των ως άνω
όρων και ιδίως για ζητήµατα ̟ου αφορούν σε τρο̟ο̟οίηση του αντικειµένου και ̟αράταση της
διάρκειας της σύµβασης, υ̟ό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.
6.2 ∆ιάρκεια σύµβασης
6.2.1. Η διάρκεια της Σύµβασης ορίζεται α̟ό την ηµέρα της υ̟ογραφής της 31-12-2017 και θα
̟εριλαµβάνει 20 ̟λήρεις κύκλους εφαρµογής.
•

6.2.2. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την ̟αράταση της σύµβασης µέχρι και έξι
(6) µήνες χωρίς να υ̟άρχει δυνατότητα ε̟έκτασης του Φυσικού ή/ και του Οικονοµικού
Αντικειµένου, κατά το µέρος δηλαδή ̟ου δεν έχει εκτελεστεί το τρέχον έτος.

Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύµβασης, συµ̟εριλαµβανοµένης και της ̟αράτασης της, χωρίς
να υ̟οβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα ̟αραδοτέα της σύµβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται
έκ̟τωτος. Αν οι υ̟ηρεσίες ̟αρασχεθούν α̟ό υ̟αιτιότητα του αναδόχου µετά τη λήξη της
διάρκειας της σύµβασης, και µέχρι λήξης του χρόνου της ̟αράτασης ̟ου χορηγήθηκε
ε̟ιβάλλονται εις βάρος του ̟οινικές ρήτρες, σύµφωνα µε το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το
άρθρο 5.2.2 της ̟αρούσας.

6.3 Παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης
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Η ̟αραλαβή των ̟αρεχόµενων υ̟ηρεσιών ή/και ̟αραδοτέων γίνεται α̟ό ε̟ιτρο̟ή ̟αραλαβής
̟ου έχει συγκροτηθεί µε την αριθµ.980-55/20-12-2016 [Α∆Α :7Λ7Ζ7ΛΕ-7ΤΟ] Α̟όφαση της
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της ΠΙΝ.
Αν η ε̟ιτρο̟ή ̟αραλαβής κρίνει ότι οι ̟αρεχόµενες υ̟ηρεσίες ή/και τα ̟αραδοτέα δεν
αντα̟οκρίνονται ̟λήρως στους όρους της σύµβασης, συντάσσεται ̟ρωτόκολλο ̟ροσωρινής
̟αραλαβής, ̟ου αναφέρει τις ̟αρεκκλίσεις ̟ου δια̟ιστώθηκαν α̟ό τους όρους της σύµβασης και
γνωµοδοτεί αν οι αναφερόµενες ̟αρεκκλίσεις ε̟ηρεάζουν την καταλληλόλητα των ̟αρεχόµενων
υ̟ηρεσιών ή/και ̟αραδοτέων και συνε̟ώς αν µ̟ορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές
ανάγκες.
Στην ̟ερί̟τωση ̟ου δια̟ιστωθεί ότι δεν ε̟ηρεάζεται η καταλληλόλητα, µε αιτιολογηµένη
α̟όφαση του αρµόδιου α̟οφαινόµενου οργάνου, µ̟ορεί να εγκριθεί η ̟αραλαβή των εν λόγω
̟αρεχόµενων υ̟ηρεσιών ή/και ̟αραδοτέων, µε έκ̟τωση ε̟ί της συµβατικής αξίας, η ο̟οία θα
̟ρέ̟ει να είναι ανάλογη ̟ρος τις δια̟ιστωθείσες ̟αρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω
α̟όφασης, η ε̟ιτρο̟ή ̟αραλαβής υ̟οχρεούται να ̟ροβεί στην οριστική ̟αραλαβή των
̟αρεχόµενων υ̟ηρεσιών ή/και ̟αραδοτέων της σύµβασης και να συντάξει σχετικό ̟ρωτόκολλο
οριστικής ̟αραλαβής, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην α̟όφαση.
Το ̟ρωτόκολλο οριστικής ̟αραλαβής εγκρίνεται α̟ό το αρµόδιο α̟οφαινόµενο όργανο µε
α̟όφασή του, η ο̟οία κοινο̟οιείται υ̟οχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν ̟αρέλθει χρονικό
διάστηµα µεγαλύτερο των 30 ηµερών α̟ό την ηµεροµηνία υ̟οβολής του και δεν ληφθεί σχετική
α̟όφαση για την έγκριση ή την α̟όρριψή του, θεωρείται ότι η ̟αραλαβή έχει συντελεσθεί
αυτοδίκαια.
Ανεξάρτητα α̟ό την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη ̟αραλαβή και την ̟ληρωµή του αναδόχου,
̟ραγµατο̟οιούνται οι ̟ροβλε̟όµενοι α̟ό τη σύµβαση έλεγχοι σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 6 του
άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Η εγγυητική ε̟ιστολή καλής εκτέλεσης δεν ε̟ιστρέφεται ̟ριν την
ολοκλήρωση όλων των ̟ροβλε̟όµενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών ̟ρωτοκόλλων.
6.4 Α̟όρριψη ̟αραδοτέων – Αντικατάσταση
Σε ̟ερί̟τωση οριστικής α̟όρριψης ολόκληρου ή µέρους των ̟αρεχόµενων υ̟ηρεσιών ή /και
̟αραδοτέων µε έκ̟τωση ε̟ί της συµβατικής αξίας, µε α̟όφαση της αναθέτουσας αρχής µ̟ορεί να
εγκρίνεται αντικατάσταση των υ̟ηρεσιών ή/και ̟αραδοτέων αυτών µε άλλα, ̟ου να είναι
σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή ̟ροθεσµία ̟ου ορίζεται α̟ό την α̟όφαση
αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύµβασης, η
̟ροθεσµία ̟ου ορίζεται για την αντικατάσταση δεν µ̟ορεί να είναι µεγαλύτερη του 25% της
συνολικής διάρκειας της σύµβασης, ο δε ανάδοχος υ̟όκειται σε ̟οινικές ρήτρες, σύµφωνα µε το
άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την ̟αράγραφο 5.2.2 της ̟αρούσας, λόγω εκ̟ρόθεσµης
̟αράδοσης.Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υ̟ηρεσίες ή/και τα ̟αραδοτέα ̟ου
α̟ορρίφθηκαν µέσα στην ̟ροθεσµία ̟ου του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια,
κηρύσσεται έκ̟τωτος και υ̟όκειται στις ̟ροβλε̟όµενες κυρώσεις.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΡΑΒΟΡΑΒ∆ΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΖΩΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ στην ΠΕ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

∆ηµοτική Ενότητα Λευκάδας
∆ηµοτική Κοινότητα Λευκάδας
Το̟ική Κοινότητα Αγ. Νικήτα
Το̟ική Κοινότητα Α̟ολ̟αίνης
Το̟ική Κοινότητα Καρυωτών
Το̟ική Κοινότητα Κατούνης
Το̟ική Κοινότητα Τσουκαλάδων
Το̟ική Κοινότητα Νικιάνας

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ
∆ηµοτική Κοινότητα Νυδριού
Το̟ική Κοινότητα Βλυχού

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΥΑΣ
Το̟ική Κοινότητα Καρυάς

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ
Το̟ική Κοινότητα Βασιλικής
Το̟ική Κοινότητα Σύβρου
Το̟ική Κοινότητα Αγ. Πέτρου

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ
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Το̟ική Κοινότητα Λαζαράτων
Το̟ική Κοινότητα Ασ̟ρογερακάτων

Ε̟ισηµαίνεται ιδιαίτερα ότι ̟ρέ̟ει να δοθεί έµφαση και στα ̟αρακάτω σηµεία:
-Λιµνοθάλασσα Λευκάδας
-Κάστρο Λευκάδας
-Βαρδάνια-Αι Γιάννης-Γύρα-Κουζούντελη
-Φρύνι-Α̟όλ̟αινα
-Περιοχή ΚΤΕΛ-Βιολογικού
-Περιβόλια-Καλιγώνι
-Αλυκές & τηγάνια Αλυκών
-Χείµαρος ¨Μ̟οχόλακας¨
-Χείµαροι Λυγιάς-Ε̟ισκό̟ου-Νυδριού ( ∆ιµοσάρι )
-Άλλες ̟αραχειµµάριες ̟εριοχές και εστίες οι ο̟οίες ενδεχοµένως θα υ̟οδειχθούν α̟ό τις το̟ικές
αρχές κάθε ∆ηµοτικής Ενότητας ή Το̟ικής Κοινότητας.
Ε̟ίσης θα ̟ρέ̟ει να γίνει ψεκασµός στους αγωγούς όµβριων υδάτων, στις σχάρες
α̟οχετευτικού δικτύου, στις α̟ολήξεις α̟οχετευτικών συστηµάτων, στους αύλακες και σε
όλες τις ̟εριοχές ό̟ου ̟αρουσιάζονται λιµνάζοντα ύδατα

( ̟οτάµια, ρυάκια κ.λ.̟) σε όλες

τις ∆ηµοτικές Ενότητες και τους οικισµούς ό̟ου κριθεί α̟αραίτητο καθώς και σε λοι̟ές εστίες
κατό̟ιν υ̟οδείξεων και µε την συνεργασία των το̟ικών αρχών και των αρµόδιων
Υ̟ηρεσιών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Η ΠΕ Λευκάδας δίνοντας ιδιαίτερη σηµασία στην αντιµετώ̟ιση των κουνου̟ιών, αφού ως
νησιωτική ̟εριοχή βασίζει σε µεγάλο βαθµό την οικονοµική της ανά̟τυξη στον τουρισµό και
στους ε̟ισκέ̟τες στο νησί, κυρίως κατά την διάρκεια του θέρους και ̟ροκειµένου για την
̟ροστασία α̟ό την ̟ροσβολή ̟ου ̟ροκαλεί στην υγεία του ̟ληθυσµού, κατό̟ιν και της σχετικών
εγκυκλίων (Υ1/Γ.Π.οικ.117443/11-12-2012 & Γ1α/ΓΠ19010/06-03-2017) του Υ̟ουργείου Υγείας,
εκ̟ονεί ̟ρόγραµµα κατα̟ολέµησης αυτών, µε στόχο την ̟εριστολή του ̟αράγοντα όχλησης και
την ̟ροφύλαξη α̟ό τον κίνδυνο ασθενειών.
Το ̟ρόγραµµα αφορά στις εργασίες για την κατα̟ολέµηση όλων των ειδών των κουνου̟ιών και
ιδιαίτερα του κουνου̟ιού AEDES (aegypti & albopictus), το ο̟οίο είναι το νέο είδος κουνου̟ιού
̟ου εγκαταστάθηκε εδώ και µερικά χρόνια στην Περιφέρειά µας.
To έργο ̟εριλαµβάνει την ̟αρακολούθηση της εξέλιξης του ̟ληθυσµού των ατελών σταδίων του
εντόµου και κυρίως του ̟ρονυµφικού σταδίου, την το̟οθέτηση ̟αγίδων σύλληψης ακµαίων
κουνου̟ιών στο σύνολο της ̟εριοχής υλο̟οίησης του έργου, την εφαρµογή ψεκασµών,
̟ρονυµφοκτονίας α̟ό εδάφους καθώς και την καταγραφή και ψηφιακή α̟εικόνιση των
ψεκασθεισών ̟εριοχών.
Για την εκτέλεση του ̟ρογράµµατος θα α̟αιτηθούν:
-Λε̟τοµερής χαρτογράφηση. Η χαρτογράφηση θα γίνει σε όλες τις αναφερόµενες στο Παράρτηµα
Α’ ζώνες Εφαρµογής της ΠΕ Λευκάδας.
- Λε̟τοµερής χαρτογράφηση των ̟εριοχών ανά̟τυξης κουνου̟ιών καθώς και των νέων εστιών
̟ου αναγνωρίζονται. Η χρήση GPS κρίνεται α̟αραίτητη καθώς και η α̟οτύ̟ωση των σηµείων
εφαρµογής των ψεκασµών σε ευδιάκριτο χάρτη ( συνίσταται η χρήση χάρτη µς κλίµακα 1:5000 η
εφαρµογή ̟ρογράµµατος Google Earth) Στοιχεία της λε̟τοµερής χαρτογράφησης θα κατατίθενται
στην ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας.
-Καθορισµός δειγµατολη̟τικών σταθµών και δηµιουργία ε̟ιχειρησιακών χαρτών.
Να σηµειωθεί ότι θα ̟ρέ̟ει να γίνει ψεκασµός στους αγωγούς όµβριων υδάτων, στις σχάρες του
α̟οχετευτικού δικτύου καθώς και στις α̟ολήξεις α̟οχετευτικών συστηµάτων καθώς και στους
αύλακες και σε όλες τις ̟εριοχές ό̟ου ̟αρουσιάζονται λιµνάζοντα ύδατα (̟οτάµια, ρυάκια, κ.τ.λ.)
σε όλα τα χωριά και τους οικισµούς, ό̟ου κριθεί α̟αραίτητο, καθώς και σε λοι̟ές εστίες, κατό̟ιν
υ̟οδείξεων και µε τη συνεργασία των το̟ικών αρχών και των αρµόδιων Υ̟ηρεσιών.
Θα υ̟άρχει η δυνατότητα τρο̟ο̟οίησης ή/και συµ̟λήρωσης των ζωνών εφαρµογής εκ µέρους
της Αναθέτουσας Αρχής, µετά α̟ό την εξέταση των δεδοµένων της χαρτογράφησης, των
δειγµατοληψιών και τις υ̟οδείξεις της Ε̟ιτρο̟ής Παρακολούθησης του έργου, των αρµοδίων
Υ̟ηρεσιών και των Το̟ικών Αρχών.

ΙΙ. Συνο̟τική ̟εριγραφή των ε̟ιµέρους αντικειµένων του έργου
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• Εντο̟ισµός και χαρτογράφηση εστιών ̟ρονυµφών
Με την έναρξη του έργου θα ολοκληρωθεί ο εντο̟ισµός, αξιολόγηση των εστιών ανα̟αραγωγής
κουνου̟ιών στην ̟εριοχή εφαρµογής του έργου. Οι εστίες θα α̟οτυ̟ωθούν σε χαρτογραφικά
υ̟όβαθρα, θα το̟οθετηθούν οι δειγµατολη̟τικοί σταθµοί, θα κατασκευαστούν οι ε̟ιχειρησιακοί
χάρτες. Στους ε̟ιχειρησιακούς χάρτες εκτός α̟ό τις ε̟ιµέρους εστίες σχεδιάζονται οι διάφοροι
οδοί ̟ρόσβασης και οι διαδροµές ̟ου θα ̟ρέ̟ει να ακολουθούνται.
Οι ε̟ιχειρησιακοί χάρτες θα ̟ρέ̟ει να είναι διαθέσιµοι στην Αναθέτουσα Αρχή δέκα ηµέρες α̟ό την
ανάθεση του έργου.
• Παρακολούθηση - καταγραφή εµφάνισης και αφθονίας ̟ρονυµφών κουνου̟ιών
Με βάση τη χαρτογράφηση και τον εντο̟ισµό υδάτινων συλλογών, ο ανάδοχος θα εκτελεί
δειγµατοληψίες σε όλες τις ̟εριοχές εκτέλεσης του έργου µε εβδοµαδιαίες ̟εριφορές.
∆ειγµατοληψίες θα εκτελούνται τόσο στο φυσικό, όσο και στο ̟εριαστικό και αγροτικό
σύστηµα της ̟εριοχής εφαρµογής του ̟ρογράµµατος. Α̟οτέλεσµα των δειγµατοληψιών θα
είναι η οριοθέτηση των εστιών ανα̟αραγωγής των κουνου̟ιών και η καταγραφή της
̟αρουσιαζόµενης αφθονίας των ̟ρονυµφών. Με βάση τα ̟αρα̟άνω, τα ο̟οία θα
καταγράφονται σε δελτία ελέγχου, θα καθορίζονται οι α̟αιτούµενοι ψεκασµοί.
• Εκτέλεση ψεκασµών α̟ό εδάφους
Ο εντο̟ισµός εστιών ̟αραγωγής στο ̟εριαστικό σύστηµα καθώς και οι εστίες του φυσικού
συστήµατος θα καλύ̟τονται α̟ό συνεργεία ε̟ίγειου ψεκασµού µε τον κατάλληλο εξο̟λισµό
µε ̟λήρη ευθύνη του ανάδοχου. Οι ψεκασµοί θα ̟ραγµατο̟οιούνται στο σύνολο των εστιών,
στις ο̟οίες εντο̟ίστηκαν ̟ρονύµφες κουνου̟ιών, σύµφωνα µε τα δελτία ελέγχου.
• Έλεγχος α̟οτελεσµατικότητας ψεκασµών
Θα γίνεται α̟ό το συνεργείο έλεγχος α̟οτελεσµατικότητας ψεκασµών των εστιών και σε
̟ερί̟τωση ανε̟ιτυχούς ψεκαστικής εφαρµογής, ο ψεκασµός θα ε̟αναλαµβάνεται άµεσα.
• Αντιµετώ̟ιση ζητηµάτων ∆ηµόσιας Υγείας
Το ενδεχόµενο εκδήλωσης κρουσµάτων νοσηµάτων, ̟ου µεταδίδονται α̟ό κουνού̟ια, δηµιουργεί
την ανάγκη λήψης ̟ρόσθετων µέτρων διασφάλισης της ∆ηµόσιας Υγείας. Ο ανάδοχος θα
̟ρέ̟ει να ̟ροτείνει µέτρα και να στοχεύσει τις ενέργειές του για την ̟ρόληψη και
αντιµετώ̟ιση κινδύνων για τη ∆ηµόσια Υγεία.
• Παρακολούθηση όχλησης τελείων εντόµων
Ο ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος να ̟αρακολουθεί τη διακύµανση του ̟ληθυσµού των
ακµαίων κουνου̟ιών στην ̟εριοχή εφαρµογής του έργου. Η ̟αρακολούθηση αυτή γίνεται µε
δίκτυο δειγµατολη̟τικών σταθµών µε ενδεδειγµένες µεθόδους ελέγχου. Τα δεδοµένα συλλογής
καταγράφονται και κοινο̟οιούνται στην Αναθέτουσα Αρχή.
• ∆ιάθεση σκευασµάτων για χρήση στους ψεκασµούς

Τα σκευάσµατα θα είναι ή̟ια ̟ρονυµφοκτόνα σκευάσµατα εγκεκριµένα για χρήση
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κατα̟ολέµηση κουνου̟ιών

στην

• Ό,τι άλλο α̟αιτηθεί για την καλύτερη εκτέλεση του έργου
Ο ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος να ̟ροβεί σε όλες τις ενδεικνυόµενες ε̟ι̟λέον ενέργειες ̟ου
θα διασφαλίσουν το βέλτιστο δυνατό α̟οτέλεσµα, ό̟ως υ̟οβολή ̟ροτάσεων για τον
̟εριορισµό εστιών ανα̟αραγωγής κουνου̟ιών και την ορθολογική διαχείριση των υδάτων
στην ̟εριοχή εφαρµογής του έργου, διενέργεια ̟εριορισµένης κλίµακας ακµαιοκτονιών στο
βαθµό ̟ου α̟αιτηθούν, διαφυλάσσοντας στο µέγιστο βαθµό την ̟εριβαλλοντική συµβατότητα
των εφαρµογών και την ασφάλεια ανθρώ̟ων και οργανισµών µη στόχων.
• Υλο̟οίηση δράσεων δηµοσιο̟οίησης (Ενηµερώσεις κατοίκων, σχολικές ̟αρουσιάσεις, δελτία
τύ̟ου κλ̟).
ΙΙΙ. Μεθοδος
•

•

•

Η µέθοδος ̟ου θα ακολουθηθεί είναι η ̟ρονυµφοκτονία. ∆ηλαδή ο ψεκασµός των εστιών
εκκόλαψης των κουνου̟ιών στο υδρόβιο στάδιο. Ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να
̟ραγµατο̟οιήσει ψεκασµούς ̟ου θα γίνουν α̟ό την υ̟ογραφή της ̟αρούσας και για 7
µήνες.
Με βάση τη χαρτογράφηση θα γίνεται ̟αρακολούθηση και καταγραφή εµφάνισης και
αφθονίας των ̟ρονυµφών των κουνου̟ιών µε δειγµατοληψίες σε εβδοµαδιαία βάση. Οι
δειγµατοληψίες θα γίνονται τόσο µε τη µέθοδο Human Bait, όσο και µε την χρήση ̟αγίδων
διοξειδίων του άνθρακα (CO2). Α̟ό τις δειγµατοληψίες θα γίνεται ταυτο̟οίηση των
̟ρονυµφών σε ε̟ί̟εδο γένους και σε ε̟ί̟εδο είδους (εργαστηριακός έλεγχος).
Α̟ό τα α̟οτελέσµατα των εβδοµαδιαίων δειγµατοληψιών θα ορίζονται οι ε̟ιφάνειες ̟ρος
ψεκασµό. Η εφαρµογή θα γίνεται µε εγκεκριµένα σκευάσµατα α̟ό το αρµόδιο Υ̟ουργείο
και θα γίνεται µε κριτήρια βιοδοκιµών ανθεκτικότητας, σύµφωνα µε τις µεθόδους ̟ου
̟ροτείνονται α̟ό την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ.), ̟εριβαλλοντικής
συµβατότητας και α̟οτελεσµατικότητας. Στο ̟λαίσιο του έργου θα υ̟οβάλλονται στην
αρµόδια ε̟ιτρο̟ή µηνιαίες εκθέσεις ̟ου θα ̟εριλαµβάνουν µετρήσεις ̟ληθυσµών και τον
τρό̟ο, µέσο και σκεύασµα εφαρµογής ̟ου χρησιµο̟οιήθηκε για την κατα̟ολέµηση.

ΙV. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
• Ο ανάδοχος αναλαµβάνει την υ̟οχρέωση να εκτελέσει το σύνολο του έργου, σύµφωνα µε τα
̟ροβλε̟όµενα στις τεχνικές ̟ροδιαγραφές της ̟αρούσας διακήρυξης, την ισχύουσα
νοµοθεσία, τις υ̟οδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής και των εντεταλµένων οργάνων της και τους
κανόνες ε̟ιστήµης και τεχνικής, µε στόχο την βέλτιστη εφαρµογή του έργου, την ε̟ίτευξη του
άριστου α̟οτελέσµατος, την ̟ροάσ̟ιση της ∆ηµόσιας Υγείας, τη µείωση της όχλησης, µε τη
µέγιστη δυνατή ασφάλεια και σεβασµό του ̟εριβάλλοντος.
• Ο ανάδοχος θα ̟ρέ̟ει να είναι σε θέση να ξεκινήσει άµεσα το έργο µε την ανάθεση αυτού,
κατό̟ιν υ̟ογραφής της σχετικής σύµβασης.
Σε διάστηµα δέκα ηµερών α̟ό την υ̟ογραφή αυτής, θα ̟ρέ̟ει να διαθέτει χαρτογραφικά
υ̟όβαθρα της ̟εριοχής εφαρµογής του έργου, να έχει εντο̟ίσει τις βασικές εστίες
ανα̟αραγωγής κουνου̟ιών, να χωροθετήσει τους δειγµατολη̟τικούς σταθµούς, να διαθέσει
τον α̟αραίτητο εξο̟λισµό και το α̟αιτούµενο, κατάλληλα εκ̟αιδευµένο ̟ροσω̟ικό.

• Ο ανάδοχος οφείλει ̟ριν την έναρξη των ψεκασµών να γνωρίζει ̟ολύ καλά τον τοµέα ̟ου θα
ψεκάσει, για να κατευθύνει σωστά τα συνεργεία του, ώστε να µην γίνονται ε̟ικαλύψεις
ψεκασµών και να µην αφήνονται αψέκαστες ̟εριοχές.
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• Ο ανάδοχος ή αντι̟ρόσω̟ός του είναι υ̟οχρεωµένος να ̟αρευρίσκεται τις ώρες ψεκασµού στις
ψεκαζόµενες ̟εριοχές και να συµµορφώνεται ̟ρόθυµα στις υ̟οδείξεις της Ε̟ιτρο̟ής
Παρακολούθησης-Παραλαβής του έργου.
• Ε̟ιστηµονικό Προσω̟ικό
Ο ανάδοχος για την εκτέλεση του έργου α̟αιτείται να διαθέτει έναν ειδικό ε̟ιστήµονα
(γεω̟όνο, χηµικό, φαρµακο̟οιό, υγιεινολόγο γιατρό, ε̟ό̟τη δηµόσιας υγείας κ.λ̟.), ως
Ε̟ιστηµονικό Υ̟εύθυνο του έργου, µε α̟οδεδειγµένη εµ̟ειρία (τουλάχιστον τριών ετών) σε
ζητήµατα διαχείρισης και κατα̟ολέµησης κουνου̟ιών.
Αντικατάσταση του Ε̟ιστηµονικού Υ̟ευθύνου του έργου µ̟ορεί να γίνει µόνο µετά α̟ό
σύµφωνη γνώµη της Αναθέτουσας Αρχής, α̟ό στέλεχος αντίστοιχων ̟ροσόντων και µε τους
ίδιους όρους της ̟αρούσας.
• Ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να ̟ραγµατο̟οιήσει ψεκασµούς ̟ου θα γίνουν α̟ό την υ̟ογραφή
της σύµβασης και µέχρι 31/12/2017 και θα ̟εριλαµβάνουν είκοσι (20) ̟λήρεις ψεκαστικούς
κύκλους.
• Κάθε εφαρµογή (κύκλος) θα ̟εριλαµβάνει ψεκασµό α̟ό εδάφους, στις ̟εριοχές ̟ου αναλυτικά
̟εριγράφονται στο Παράρτηµα Α’, κατό̟ιν οδηγιών των ∆/νσεων ∆ηµόσιας Υγείας &
Κοινωνικής Μέριµνας της ΠΕ Λευκάδας και της Ε̟ιτρο̟ής Παρακολούθησης-Παραλαβής του
έργου.
• Η εφαρµογή θα γίνεται α̟ό ειδικευµένο και έµ̟ειρο συνεργείο µε την ̟αρουσία και ε̟ίβλεψη
της όλης εργασίας α̟ό τον Ε̟ιστηµονικό Υ̟εύθυνο του έργου και τον έλεγχο της ∆ιεύθυνσης
∆ηµόσιας Υγείας της ΠΕ Λευκάδας.
• Η εφαρµογή θα γίνεται µε τη µέθοδο ̟ου ̟εριγράφεται στο ̟εδίο ΙΙΙ του ̟αραρτήµατος Β΄.
• Οι εργασίες θα γίνουν µε βάση ειδικό ̟ρόγραµµα εναλλαγής των εντοµοκτόνων, ̟ου θα
καταρτιστεί α̟ό τον ανάδοχο σε συνεργασία µε τη ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής
Μέριµνας, σύµφωνα µε το ̟ρόγραµµα κατα̟ολέµησης κουνου̟ιών του Υ̟ουργείου Υγείας.
• Κατά την εφαρµογή των εντοµοκτόνων θα ̟ρέ̟ει να λαµβάνεται σοβαρά υ̟όψη η χρήση για
την ο̟οία ̟ροορίζεται το νερό των εστιών, δεδοµένου ότι τα εντοµοκτόνα αυτά µ̟ορούν να
̟ροκαλέσουν ρύ̟ανση του ̟εριβάλλοντος. Ιδιαίτερη ̟ροσοχή χρειάζεται στις ̟ερι̟τώσεις ̟ου
το νερό χρησιµο̟οιείται για το ̟ότισµα των ζώων και των φυτών καθώς και στις ̟ερι̟τώσεις
̟ου ζουν σε αυτό ζώντες οργανισµοί.
• Α̟αγορεύεται ο ψεκασµός έξω α̟ό τις οριοθετηµένες ̟εριοχές ̟ου έχουν υ̟οδειχθεί. Ε̟ίσης,
α̟αγορεύεται ο ψεκασµός άλλων καλλιεργειών και η α̟όρριψη ψεκαστικού υγρού ή κενών
συσκευασιών σε κατοικηµένους χώρους ή σε χώρους ̟ου βρίσκονται ζώα, µέλισσες, ̟ηγάδια,
δεξαµενές νερού ή τρεχούµενα νερά.
• Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να ενηµερώνει εγγράφως µία (1) τουλάχιστον εβδοµάδα ̟ριν το
∆ήµο, ανά Το̟ικό ∆ιαµέρισµα, στην ̟εριοχή του ο̟οίου θα διενεργείται η εντοµοκτονία,
καθώς και τη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και τον Πρόεδρο του Λιµενικού Ταµείου (όταν
̟ρόκειται να εφαρµοστεί εντοµοκτονία σε ̟εριοχή ευθύνης του).

• Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να ενηµερώνει ε̟ίσης τους κατοίκους ̟ου βρίσκονται κοντά στις
̟εριοχές διενέργειας της εντοµοκτονίας.

17PROC006170597 2017-05-11

• Λειτουργία ανοιχτής γραµµής ε̟ικοινωνίας για τους κατοίκους της ̟εριοχής. Μέσω αυτής της
γραµµής ε̟ικοινωνίας είναι δυνατή η καταγραφή των ̟αρα̟όνων και των α̟όψεων των
κατοίκων σχετικά µε το έργο. Στόχος αυτής της δράσης είναι ο έλεγχος των ̟αρεµβάσεων και
της α̟οτελεσµατικότητας του έργου.
• Η χαρτογράφηση θα είναι διαρκής και συµ̟ληρωµατική, έτσι ώστε στο τέλος να υ̟άρχει ̟λήρης
εικόνα. Θα υ̟άρχει η δυνατότητα τρο̟ο̟οίησης των ζωνών εφαρµογής εκ µέρους της
Αναθέτουσας Αρχής, µετά α̟ό την εξέταση των δεδοµένων της χαρτογράφησης, των
δειγµατοληψιών και τις υ̟οδείξεις των αρµοδίων Υ̟ηρεσιών και των Το̟ικών Αρχών.
• Ο ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος να εκτελεί δειγµατολη̟τικούς ελέγχους.
Με βάση τη χαρτογράφηση, και τον εντο̟ισµό υδάτινων συλλογών, ο ανάδοχος θα εκτελεί
δειγµατοληψίες σε όλες τις ̟εριοχές εκτέλεσης του έργου µε εβδοµαδιαίες ̟εριφορές. Ο
δειγµατολη̟τικός έλεγχος ̟εριλαµβάνει τη συλλογή και καταµέτρηση ανά ψεκαστικό κύκλο
καθώς και την το̟οθέτηση ̟αγίδων σύλληψης ακµαίων των κουνου̟ιών α̟ό ̟εριοχές ̟ου θα
υ̟οδειχθούν.
Ε̟ίσης, θα ̟ρέ̟ει να διενεργεί δειγµατολη̟τικό έλεγχο για τη δια̟ίστωση τυχόν υ̟ολειµµάτων
των βιοκτόνων ̟ου έχουν χρησιµο̟οιηθεί.
• Ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να διαθέτει το ανάλογο ̟ροσω̟ικό και τα κατάλληλα µέσα
(µηχανοκίνητα ψεκαστικά, ψεκαστήρες, βυτία, ψεκαστικά µηχανήµατα µε κατάλληλα µ̟έκ
κλ̟), και να λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα ̟ροφύλαξης α̟ό τα εντοµοκτόνα, των
οικόσιτων και ̟αραγωγικών ζώων, των υδρόβιων οργανισµών, των ανθρώ̟ων, του
̟εριβάλλοντος.
• Ο ανάδοχος του έργου οφείλει να διαθέσει όλο τον α̟αραίτητο υλικοτεχνικό εξο̟λισµό ̟ου
α̟αιτείται για την ε̟ιτυχή εκτέλεση του έργου.
• Ο υλικοτεχνικός εξο̟λισµός ̟ου θα δηλωθεί θα ̟ρέ̟ει να βρίσκεται καθ΄ όλη τη διάρκεια της
σύµβασης στην ̟εριοχή του έργου.
• Για την υλο̟οίηση του έργου α̟αιτούνται µηχανοκίνητα οχήµατα µε τον α̟αραίτητο για τους
ψεκασµούς εξο̟λισµό.
• Α̟αιτούνται, ε̟ίσης ̟αγίδες σύλληψης ακµαίων κουνου̟ιών, ό̟ως θα καθορισθούν α̟ό κοινού
µε την Ε̟ιτρο̟ή Παρακολούθησης.
• Ο ανάδοχος θα ̟ρέ̟ει να διαθέτει εφεδρικά ψεκαστικά µηχανήµατα και ψεκαστήρες ̟λάτης,
για τις ̟ερι̟τώσεις βλαβών.
• Ο ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος να ̟ροτείνει και να διαθέσει ό,τι ε̟ι̟λέον α̟αιτείται ή θα
α̟αιτηθεί για την καλή εκτέλεση του έργου και την ε̟ίτευξη των στόχων της διασφάλισης της
∆ηµόσιας Υγείας και τη µείωση της όχλησης.
• Οι υ̟εύθυνοι υ̟άλληλοι της Ε̟ιτρο̟ής Παρακολούθησης-Παραλαβής του έργου ή/και οι
υ̟άλληλοι των αρµόδιων Υ̟ηρεσιών ̟ου ̟αρακολουθούν το έργο, θα ̟αρευρίσκονται στον
τό̟ο ̟αρασκευής του ψεκαστικού υγρού. Θα ελέγχουν την ορθή ̟αρασκευή του ψεκαστικού

υγρού, την κανονικότητα εφαρµογής των ψεκασµών, την ψεκαζόµενη έκταση καθώς και τα
17PROC006170597
2017-05-11
χρησιµο̟οιούµενα φάρµακα. Ε̟ι̟λέον,
θα καθορίζουν τις ώρες έναρξης, διακο̟ής και λήξης
των ψεκασµών.
• Η χρησιµο̟οίηση του ψεκαστικού υγρού ̟ρέ̟ει να γίνεται αµέσως µετά την ̟αρασκευή του. Η
̟οσότητα του ψεκαστικού υγρού ̟ου θα ̟αρασκευάζεται θα είναι τόση, ώστε να µην
̟ερισσεύει για την ε̟όµενη ηµέρα.
• Ο ανάδοχος ευθύνεται για τυχόν ατύχηµα ̟ου µ̟ορεί να γίνει α̟ό ο̟οιαδή̟οτε αιτία στο
̟ροσω̟ικό ̟ου χρησιµο̟οιεί και ̟ρος τρίτα ̟ρόσω̟α, καθώς ε̟ίσης στα µέσα ψεκασµού κατά
την διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας. Για την α̟οφυγή ατυχηµάτων και ζηµιών ο ανάδοχος
είναι υ̟οχρεωµένος να ̟αίρνει όλα τα κατάλληλα για κάθε ̟ερί̟τωση µέτρα.
• Οι αναγκαίες καθηµερινές ̟οσότητες φαρµάκων µεταφέρονται στις ̟εριοχές ̟ου θα ψεκαστούν
µε ευθύνη και δα̟άνες του αναδόχου. Ε̟ίσης, ο ̟ροσφέρων ε̟ιβαρύνεται και µε τις δα̟άνες
του α̟αιτούµενου νερού καθώς και µε αυτές της ̟αρασκευής του ψεκαστικού υγρού.
• Η αµοιβή ασφάλισης και ο̟οιαδή̟οτε άλλη δα̟άνη α̟αιτηθεί α̟ό τον ανάδοχο, βαρύνει
α̟οκλειστικά αυτόν και ουδεµία σχέση ή εντολή συνδέει αυτόν µε την Περιφέρεια.
• Ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να ψεκάσει µε την ίδια τιµή της ̟ροσφοράς του, όσες φορές ̟αραστεί
ανάγκη. Ε̟ίσης, ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να ψεκάσει και νέα ̟εριοχή, εντός της κάθε
ψεκαζόµενης ̟εριοχής και εκτός των ̟ροαναφερόµενων, σε ̟ερι̟τώσεις ̟ου κρίνεται
αναγκαίος ο ε̟οχιακός ψεκασµός α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή Παρακολούθησης-Παραλαβής του έργου.
• Ο ανάδοχος θα είναι υ̟οχρεωµένος να ε̟αναλάβει τον ψεκασµό σε έκταση ό̟ου εφαρµόστηκε
̟ληµµελώς.
• Τον ανάδοχο βαρύνουν δα̟άνες σχετικές µε α̟οζηµιώσεις καταστροφών και δα̟άνες σχετικές
µε α̟οζηµιώσεις για κάθε θετική και α̟οθετική ζηµία, διαφυγόντα κέρδη και ατυχήµατα στο
̟ροσω̟ικό ̟ου θα α̟ασχοληθεί ή βλάβες σε τρίτα ̟ρόσω̟α ή βλάβες στην ̟ανίδα ή βλάβες σε
̟ράγµατα. Ο ανάδοχος αναλαµβάνει την ευθύνη, αστική ή ̟οινική, για όλα τα ̟αρα̟άνω
ακόµα κι αν συµβούν τυχαία, στο µέτρο ̟ου το έργο θα εκτελεστεί µε ευθύνη και ε̟ιµέλειά του.
Για το σκο̟ό αυτό ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να λάβει όλα τα α̟αραίτητα µέτρα για την
ασφάλεια του ̟ροσω̟ικού ̟ου θα α̟ασχοληθεί και να εφαρµόζει όλες τις κείµενες νοµικές
διατάξεις.
• Ο ανάδοχος υ̟οχρεούται σε δράσεις δηµοσιο̟οίησης (Ενηµερώσεις κατοίκων, σχολικές
̟αρουσιάσεις, δελτία τύ̟ου κλ̟).
• ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ:
- Θα υ̟οβάλλονται στην Ε̟ιτρο̟ή Παρακολούθησης-Παραλαβής του έργου εβδοµαδιαία
̟ρογράµµατα κίνησης των συνεργείων. Τα ̟ρογράµµατα θα κατατίθενται α̟ό την
̟ροηγούµενη Παρασκευή και θα κοινο̟οιούνται στις ∆ηµοτικές Ενότητες, ώστε να είναι
δυνατός ο συνεχής έλεγχος του έργου. Οι οριζόµενες ̟ρος ψεκασµό ε̟ιφάνειες, θα ̟ρέ̟ει να
̟εριλαµβάνουν αναφορά της ̟εριοχής, του οικοδοµικού τετραγώνου, της οδού ή κάθε άλλης
δυνατής ̟ληροφορίας ̟ου θα συγκεκριµενο̟οιεί ε̟ακριβώς τις θέσεις τους, έτσι ώστε να
̟αρέχεται και ̟ρακτικά η δυνατότητα ελέγχου (της σωστής διασ̟οράς των σκευασµάτων στο
̟εριβάλλον, της εφαρµογής των µέτρων ασφαλείας του ̟ροσω̟ικού-µάσκες και γάντιακ.λ.̟.), α̟ό την ̟λευρά της Ε̟ιτρο̟ής.

- Θα υ̟οβάλλονται ανά κύκλο εφαρµογής στην Ε̟ιτρο̟ή Παρακολούθησης-Παραλαβής του
17PROC006170597
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έργου Εκθέσεις Προόδου εργασιών.
Ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να ̟αραδώσει Α̟ολογισµό ή
Έκθεση Προόδου ό̟οτε η Αναθέτουσα Αρχή το α̟αιτήσει. Οι Εκθέσεις Προόδου θα ̟ρέ̟ει να
̟εριλαµβάνουν α̟αραιτήτως τις ψεκαστικές εφαρµογές, την έκταση και τα χρησιµο̟οιούµενα
σκευάσµατα.
- Μετά την ολοκλήρωση του έργου θα ακολουθήσει σύνταξη και υ̟οβολή Τελικής Έκθεσης, µε
καταγραφή των ψεκασθεισών ̟εριοχών και συνολική αξιολόγηση των α̟οτελεσµάτων του
Προγράµµατος, ̟ροτάσεις για την αντιµετώ̟ιση ̟ροβληµάτων ̟ου δια̟ιστώθηκαν κατά την
χρονική ̟ερίοδο ισχύος της σύµβασης µε ̟λήρη αναφορά στον τρό̟ο ε̟ίλυσής τους καθώς και
̟ρολη̟τικές ενέργειες για την ̟ρώιµη αντιµετώ̟ισή του.
- Ο ανάδοχος αναλαµβάνει την υ̟οχρέωση ̟αρουσίασης των α̟οτελεσµάτων του συνολικού
έργου σε ̟ερί̟τωση ̟ου ζητηθεί α̟ό την Αναθέτουσα Αρχή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

17PROC006170597 2017-05-11

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΕΣΗ∆ΗΣ

Η κατωτέρω διαδικασία, διενεργείται µε σκο̟ό την ολοκληρωµένη α̟άντηση στα κριτήρια
αξιολόγησης της τεχνικής ̟ροσφοράς.

Οδηγίες συµ̟λήρωσης του ̟ινάκα
Ο ̟ροσφέρων είναι υ̟οχρεωµένος να συµ̟ληρώσει τον ̟αρακάτω ̟ίνακα συµµόρφωσης, έχοντας
την α̟όλυτη ευθύνη της ακρίβειας των στοιχείων ̟ου δηλώνει.
Ακολουθεί η ̟εριγραφή των στηλών του ̟ινάκα συµµόρφωσης.

Στήλη ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ
Στη στήλη αυτή αναγράφεται ότι «Ο υ̟οψήφιος ̟ροµηθευτής έλαβε γνώση των τεχνικών
̟ροδιαγραφών, ό̟ως αυτές ̟εριγράφονται λε̟τοµερώς στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β«ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ» και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο µέρος της ̟αρούσας ∆ιακήρυξης και δεσµεύεται
ότι θα συµµορφώνεται ̟λήρως µε όλους τους όρους αυτής».

Στήλη ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Στη στήλη ≪ ΑΠΑΙΤΗΣΗ≪ έχει συµ̟ληρωθεί η λέξη ≪ ΝΑΙ≪, ̟ου σηµαίνει ότι η αντίστοιχη
̟ροδιαγραφή είναι υ̟οχρεωτική για τον ̟ροσφέροντα. Οι συγκεκριµένες ̟ροδιαγραφές
θεωρούνται ως α̟αράβατοι όροι σύµφωνα µε την ̟αρούσα ∆ιακήρυξη, µε τους ο̟οίους ο
̟ροσφέρων υ̟οχρεούται να συµµορφωθεί.
Προσφορές ̟ου δεν καλύ̟τουν ̟λήρως α̟αράβατους όρους α̟ορρί̟τονται ως µη α̟οδεκτές.

Στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Στη στήλη ≪ ΑΠΑΝΤΗΣΗ≪ σηµειώνεται η α̟άντηση του ̟ροσφέροντα ̟ου έχει τη µορφή ΝΑΙ
/ΟΧΙ εάν η
αντίστοιχη ̟ροδιαγραφή ̟ληρείται ή όχι.
Α̟αντώντας ≪ ΝΑΙ≪, ο υ̟οψήφιος θα ̟ρέ̟ει να ̟ροβεί την ̟ροσθήκη ̟αρα̟οµ̟ής.
Στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Στη στήλη αυτή αναγράφεται η ̟αρα̟οµ̟ή
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄

17PROC006170597 2017-05-11

Υ̟οδείγµατα Εγγυητικών Ε̟ιστολών
Α) ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εκδότης (Πλήρης ε̟ωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος) …………………………….
Ηµεροµηνία έκδοσης: ……………………………..
Προς: (Πλήρης ε̟ωνυµία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα6).............................
(∆ιεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα7) .........................................
Εγγύηση µας υ̟’ αριθµ. ……………….. ̟οσού ………………….……. ευρώ8.
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την ̟αρούσα ε̟ιστολή ανέκκλητα και
ανε̟ιφύλακτα
̟αραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ̟οσού των ευρώ
…………………………9 υ̟έρ του
(i) [σε ̟ερί̟τωση φυσικού ̟ροσώ̟ου]: (ονοµατε̟ώνυµο, ̟ατρώνυµο) .............................., ΑΦΜ:
................
(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή
(ii) [σε ̟ερί̟τωση νοµικού ̟ροσώ̟ου]: (̟λήρη ε̟ωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε ̟ερί̟τωση ένωσης ή κοινο̟ραξίας:] των φυσικών / νοµικών ̟ροσώ̟ων
α) (̟λήρη ε̟ωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ........................
β) (̟λήρη ε̟ωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ........................
γ) (̟λήρη ε̟ωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ........................10
ατοµικά και για κάθε µία α̟ό αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υ̟όχρεων µεταξύ τους,
εκ της
ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή κοινο̟ραξίας,
για τη συµµετοχή του/της/τους σύµφωνα µε την (αριθµό/ηµεροµηνία) ..................... ∆ιακήρυξη/
Πρόσκληση/
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ..................................................11 της/του (Αναθέτουσας
Αρχής / Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύµβασης:
“(τίτλος σύµβασης)”/ για το/α τµήµα/τα .........12

Η ̟αρούσα εγγύηση καλύ̟τει µόνο τις α̟ό τη συµµετοχή στην ανωτέρω α̟ορρέουσες
υ̟οχρεώσεις του/της (υ̟έρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
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Το ̟αρα̟άνω ̟οσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία α̟ό
µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της
α̟αίτησης σας µέσα σε ....................ηµέρες 13 α̟ό την α̟λή έγγραφη ειδο̟οίησή σας.
Η ̟αρούσα ισχύει µέχρι και την ………………………………………………….. 14.
ή
Η ̟αρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας ε̟ιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας
ότι µ̟ορούµε να θεωρήσουµε την Τρά̟εζα µας α̟αλλαγµένη α̟ό κάθε σχετική υ̟οχρέωση
εγγυοδοσίας µας.
Σε ̟ερί̟τωση κατά̟τωσης της εγγύησης, το ̟οσό της κατά̟τωσης υ̟όκειται στο εκάστοτε ισχύον
̟άγιο τέλος
χαρτοσήµου.
Α̟οδεχόµαστε να ̟αρατείνοµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα α̟ό έγγραφο της Υ̟ηρεσίας σας,
στο ο̟οίο ε̟ισυνά̟τεται η συναίνεση του υ̟έρ ου για την ̟αράταση της ̟ροσφοράς, σύµφωνα µε
το άρθρο ... της ∆ιακήρυξης/ Πρόσκλησης/ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, µε την
̟ροϋ̟όθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υ̟οβληθεί ̟ριν α̟ό την ηµεροµηνία λήξης της15.
Βεβαιώνουµε υ̟εύθυνα ότι το ̟οσό των εγγυητικών ε̟ιστολών ̟ου έχουν δοθεί,
συνυ̟ολογίζοντας και το ̟οσό της ̟αρούσας, δεν υ̟ερβαίνει το όριο των εγγυήσεων ̟ου έχουµε
το δικαίωµα να εκδίδουµε16.

(Εξουσιοδοτηµένη Υ̟ογραφή)

6 Ό̟ως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης.
7 Ό̟ως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης.
8 Το ύψος της εγγυητικής ε̟ιστολής συµµετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης σε
συγκεκριµένο χρηµατικό ̟οσό και δε µ̟ορεί να
υ̟ερβαίνει το 2% της ̟ροεκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε
̟αρένθεση αριθµητικώς. Στο ̟οσό δεν υ̟ολογίζεται ο
ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014).
9 ο.̟. υ̟οσ. 3.
10 Συµ̟ληρώνεται µε όλα τα µέλη της ένωσης / κοινο̟ραξίας.

11 Συνο̟τική ̟εριγραφή των ̟ρος ̟ροµήθεια αγαθών / υ̟ηρεσιών, κλ̟ σύµφωνα µε το άρθρο 25
του ̟δ 118/2007.
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12 Εφόσον η εγγυητική ε̟ιστολή αφορά σε ̟ροσφορά
∆ιακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,

τµήµατος/τµηµάτων

της

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα έγγραφα της σύµβασης, συµ̟ληρώνεται ο αύξων αριθµός του/ων
τµήµατος/τµηµάτων για το/α ο̟οίο/α υ̟οβάλλεται
̟ροσφορά.
13 Να οριστεί ο χρόνος σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
14 ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος ̟ρέ̟ει να είναι µεγαλύτερος τουλάχιστον
κατά τριάντα (30) ηµέρες του χρόνου ισχύος της
̟ροσφοράς, ό̟ως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης (άρθρο 157 ̟αρ. 1 ̟ερ. α, εδαφ. β' του
ν. 4281/2014).
15 Άρθρο 157 ̟αρ. 1 ̟ερ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014.
16 Ο καθορισµός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών ε̟ιστολών α̟ό τις τρά̟εζες ̟ου
λειτουργούν στην Ελλάδα θεσµοθετήθηκε µε την υ̟'αριθ. 2028691/4534/
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Β) ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Εκδότης (Πλήρης ε̟ωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος/) …………………………….
Ηµεροµηνία έκδοσης: ……………………………..
Προς: (Πλήρης ε̟ωνυµία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1).................................
(∆ιεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................
Εγγύηση µας υ̟’ αριθµ. ……………….. ̟οσού ………………….……. ευρώ3.
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την ̟αρούσα ε̟ιστολή ανέκκλητα και
ανε̟ιφύλακτα
̟αραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ̟οσού των ευρώ
………………………………………………………..4
υ̟έρ του:
(i) [σε ̟ερί̟τωση φυσικού ̟ροσώ̟ου]: (ονοµατε̟ώνυµο, ̟ατρώνυµο) .............................., ΑΦΜ:
................
(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή
(ii) [σε ̟ερί̟τωση νοµικού ̟ροσώ̟ου]: (̟λήρη ε̟ωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε ̟ερί̟τωση ένωσης ή κοινο̟ραξίας:] των φυσικών / νοµικών ̟ροσώ̟ων
α) (̟λήρη ε̟ωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
β) (̟λήρη ε̟ωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
γ) (̟λήρη ε̟ωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... (συµ̟ληρώνεται µε
όλα τα µέλη της ένωσης / κοινο̟ραξίας)
ατοµικά και για κάθε µία α̟ό αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υ̟όχρεων µεταξύ τους,
εκ της
ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή κοινο̟ραξίας,
για την καλή εκτέλεση του/ων τµήµατος/των ..5/ της υ̟ αριθ ..... σύµβασης “(τίτλος σύµβασης)”,
σύµφωνα µε την (αριθµό/ηµεροµηνία) ........................ ∆ιακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6
........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).

Το ̟αρα̟άνω ̟οσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία α̟ό
µέρους µας
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αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της α̟αίτησης σας
µέσα σε ....…. ηµέρες7 α̟ό την α̟λή έγγραφη ειδο̟οίησή σας.
Η ̟αρούσα ισχύει µέχρι και την ............... (αν ̟ροβλέ̟εται ορισµένος χρόνος στα έγγραφα της
σύµβασης8)
ή
µέχρις ότου αυτή µας ε̟ιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι µ̟ορούµε να
θεωρήσουµε την
Τρά̟εζα µας α̟αλλαγµένη α̟ό κάθε σχετική υ̟οχρέωση εγγυοδοσίας µας.
Σε ̟ερί̟τωση κατά̟τωσης της εγγύησης, το ̟οσό της κατά̟τωσης υ̟όκειται στο εκάστοτε ισχύον
̟άγιο τέλος χαρτοσήµου.
Βεβαιώνουµε υ̟εύθυνα ότι το ̟οσό των εγγυητικών ε̟ιστολών ̟ου έχουν δοθεί,
συνυ̟ολογίζοντας και το ̟οσό της ̟αρούσας, δεν υ̟ερβαίνει το όριο των εγγυήσεων ̟ου έχουµε
το δικαίωµα να εκδίδουµε9.

(Εξουσιοδοτηµένη Υ̟ογραφή)

1 Ό̟ως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης.
2 Ό̟ως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης.
3 Ολογράφως και σε ̟αρένθεση αριθµητικώς. Στο ̟οσό δεν υ̟ολογίζεται ο ΦΠΑ.
4 Ό̟ως υ̟οσηµείωση 3.
5 Εφόσον αφορά ανάθεση σε τµήµατα συµ̟ληρώνεται ο α/α του/ων τµήµατος/των για τα ο̟οία υ̟ογράφεται η σχετική σύµβαση.
6 Συνο̟τική ̟εριγραφή των ̟ρος ̟ροµήθεια αγαθών / υ̟ηρεσιών, σύµφωνα µε το άρθρο 25 του ̟δ 118/2007.
7 Να οριστεί ο χρόνος σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
8 Σύµφωνα µε το άρθρο 25 ̟δ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης ̟ρέ̟ει να είναι
µεγαλύτερος α̟ό τον συµβατικό χρόνο φόρτωσης ή ̟αράδοσης, κατά τον χρόνο ̟ου µε βάση τη σύµβαση ο αγοραστής
υ̟οχρεούται να ̟αραλάβει τα υλικά ̟λέον δύο (2) µήνες ή µεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται α̟ό τη διακήρυξη.
9 Ο καθορισµός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών ε̟ιστολών α̟ό τις τρά̟εζες ̟ου λειτουργούν στην Ελλάδα
θεσµοθετήθηκε µε την υ̟'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) α̟όφαση του Υ̟ουργού Οικονοµικών, µε την
ο̟οία και κατέστη υ̟οχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υ̟εύθυνης δήλωσης στην εγγυητική ε̟ιστολή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆)
[άρθρου 79 ̟αρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη διαδικασία
ανάθεσης
Παροχή ̟ληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό ε̟ί̟εδο, µε τις ο̟οίες είναι δυνατή η
αδιαµφισβήτητη ταυτο̟οίηση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης:
Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία ε̟ικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/
αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονοµασία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – Π.Ε ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ :xxx
- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Α.ΤΖΕΒΕΛΕΚΗ-∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ,31100ΛΕΥΚΑ∆Α
- Αρµόδιος για ̟ληροφορίες: Γ.Καγκάνη-Υ.Γληγόρη
- Τηλέφωνο: 2645360721-722
- Ηλ. ταχυδροµείο: promithion.lefkada@pin.gov.gr
- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τό̟ου): www.pin.gov.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης
- Τίτλος ή σύντοµη ̟εριγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµ̟εριλαµβανοµένου του
σχετικού CPV): [ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ΣΤHN
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH EΝOTHTA ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ»
CPV: 90922000-6]
- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: [……………]
- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, ̟ροµήθειες, ή υ̟ηρεσίες : [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύ̟αρξης σχετικών τµηµάτων : [-]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
17PROC006170597
2017-05-11
Α: Πληροφορίες
σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυµία:
Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα
εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα,
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθµό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδροµική διεύθυνση:
Αρµόδιος ή αρµόδιοιi :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδροµείο:
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή,
µικρή ή µεσαία επιχείρησηii;
Μόνο σε περίπτωση προµήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονοµικός φορέας είναι προστατευόµενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iii ή
προβλέπει την εκτέλεση συµβάσεων στο
πλαίσιο προγραµµάτων προστατευόµενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό
των εργαζοµένων µε αναπηρία ή
µειονεκτούντων εργαζοµένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζοµένων µε
αναπηρία ή µειονεκτούντων εργαζοµένων
ανήκουν οι απασχολούµενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας
είναι εγγεγραµµένος σε επίσηµο
κατάλογο/Μητρώο εγκεκριµένων
οικονοµικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναµο
πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήµατος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και,
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του
παρόντος µέρους, συµπληρώστε το µέρος V
κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συµπληρώστε και υπογράψτε το µέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονοµασία του καταλόγου
ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό
αριθµό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά
περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

[ ] Ναι [] Όχι

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

[…...............]
[….]

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειµένου

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά,
εγγράφων):[……][……][……][……]
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αναφέρετε:
γ) [……]
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον
επίσηµο κατάλογοiv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει
όλα τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συµπληρώστε τις
πληροφορίες που λείπουν στο µέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή ∆ κατά περίπτωση
ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη
σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της
σύµβασης:
ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση
να προσκοµίσει βεβαίωση πληρωµής
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και
φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα
δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα
αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει
απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση
δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος
αυτή διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

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

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

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα
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Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνοµα και
τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρµόδια/εξουσιοδοτηµένα να εκπροσωπούν τον οικονοµικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας
διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Απάντηση:
[……]
Ονοµατεπώνυµο
συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και τον [……]
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
[……]
Ταχυδροµική διεύθυνση:
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδροµείο:
[……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία
[……]
σχετικά µε την εκπροσώπηση (τις µορφές
της, την έκταση, τον σκοπό …):

Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvi
Στήριξη:
Απάντηση:
Ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις
[]Ναι []Όχι
ικανότητες άλλων οικονοµικών φορέων
προκειµένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο µέρος IV
και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο µέρος V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆ µε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τις
ενότητες Α και Β του παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους
σχετικούς φορείς, δεόντως συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο από τους νοµίµους εκπροσώπους
αυτών.
Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαµβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δηµόσιες συµβάσεις έργων, το τεχνικό
προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονοµικός φορέας για την
εκτέλεση της σύµβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονοµικός
φορέας, παρακαλείσθε να συµπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα µέρη IV
και V για κάθε ένα από τους οικονοµικούς φορείς.
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∆: Πληροφορίες σχετικά µε υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
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οικονοµικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συµπληρώνεται µόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται
ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
[]Ναι []Όχι
Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται να
αναθέσει οποιοδήποτε µέρος της σύµβασης
σε τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας;
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των
προτεινόµενων υπεργολάβων και το
ποσοστό της σύµβασης που θα αναλάβουν:
[…]
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του
άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της
συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που
προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε
υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού
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Α: Λόγοι αποκλεισµού
που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκεςvii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού:
1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωσηviii·
2. δωροδοκίαix,x·
xi

3. απάτη ·
xii

4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες ·
5. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της

τροµοκρατίαςxiii·
xiv

6. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων .

Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές
καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική
απόφαση εις βάρος του οικονοµικού
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxv το
οποίο είναι µέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από
τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω
(σηµεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η
οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά
το µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί
απευθείας περίοδος αποκλεισµού που
εξακολουθεί να ισχύει;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, αναφέρετεxvii:
α) Ηµεροµηνία της καταδικαστικής
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα
σηµεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους
λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [
]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην
καταδικαστική απόφαση:

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]xvi
α) Ηµεροµηνία:[ ],
σηµείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού
[……] και σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]xviii
[] Ναι [] Όχι

οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που
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να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του
παρά
την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισµού
(«αυτοκάθαρση»)xix;
Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που
λήφθηκανxx:

[……]

Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
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Πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxxi, στην Ελλάδα και στη χώρα
στην οποία είναι τυχόν εγκατεστηµένος ;

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

[] Ναι [] Όχι

ΦΟΡΟΙ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι

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

Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτοµερείς
πληροφορίες

[……]

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

Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό
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παράπτωµα
Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων
ή επαγγελµατικό παράπτωµα
Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του,
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους
τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού
και εργατικού δικαίουxxiv;

Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσειςxxv :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συµβιβασµού, ή
στ) αναστολή επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία
προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία:
- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους
οποίους ωστόσο ο οικονοµικός φορέας, θα
δύναται να εκτελέσει τη σύµβαση,
λαµβανόµενης υπόψη της εφαρµοστέας
εθνικής νοµοθεσίας και των µέτρων
σχετικά µε τη συνέχε συνέχιση της
επιχειρηµατικής του λειτουργίας υπό αυτές
αυτές τις περιστάσειςxxvi
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας
σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµαxxvii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:

Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει
µέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα
που λήφθηκαν: […….............]
[] Ναι [] Όχι

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
[.......................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας
µέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα
που λήφθηκαν:
[..........……]

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

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη
τυχόν σύγκρουσης συµφερόντωνxxviii,

λόγω της συµµετοχής του στη διαδικασία
ανάθεσης της σύµβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή

επιχείρηση συνδεδεµένη µε αυτόν
συµβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα ή έχει µε άλλο τρόπο
αναµειχθεί στην προετοιµασία της
διαδικασίας σύναψης της σύµβασηςxxix;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας
σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη
πληµµέλειαxxx κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης,
προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα
φορέα ή προηγούµενης σύµβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης
σύµβασης , αποζηµιώσεις ή άλλες
παρόµοιες κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:

Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες

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

[.........…]
[] Ναι [] Όχι

[...................…]
[] Ναι [] Όχι

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

αυτές,
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γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται από την αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε
αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει
εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται
να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό,
την επιλογή ή την ανάθεση;

∆. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
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Ονοµαστικοποίηση µετοχών εταιρειών
Απάντηση:
που συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις
Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005xxxi:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής
της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;

[] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας
µέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα
που λήφθηκαν:
[……]

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
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Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα
α ή ενότητες Α έως ∆ του παρόντος µέρους), ο
οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να συµπληρώσει αυτό το πεδίο µόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή
ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονοµικός φορέας µπορεί να συµπληρώσει µόνο την Ενότητα a του
Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συµπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση όλων των απαιτούµενων
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια
επιλογής;

Απάντηση
[] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση
ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Καταλληλότητα
1) Ο οικονοµικός φορέας είναι εγγεγραµµένος
στα σχετικά επαγγελµατικά ή εµπορικά
µητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο
κράτος µέλος εγκατάστασήςxxxii; του:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
2) Για συµβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο
οικονοµικός φορέας µέλος συγκεκριµένου
οργανισµού για να έχει τη δυνατότητα να παράσχει
τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονοµικός φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]

Β: Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια
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Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική
Απάντηση:
επάρκεια
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος
έτος: [……] κύκλος
εργασιών του οικονοµικού φορέα για τον
εργασιών:[……][…]νόµισµα
αριθµό οικονοµικών ετών που απαιτούνται έτος: [……] κύκλος
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση
εργασιών:[……][…]νόµισµα
ή στα έγγραφα της σύµβασης :
έτος: [……] κύκλος
εργασιών:[……][…]νόµισµα
και/ή,
1β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονοµικού φορέα για τον αριθµό ετών
που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη
(αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών):
ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
xxxiii
σύµβασης είναι ο εξής
:
[……],[……][…]νόµισµα
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος
εργασιών του οικονοµικού φορέα στον
επιχειρηµατικό τοµέα που καλύπτεται
από τη σύµβαση και προσδιορίζεται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύµβασης για τον αριθµό
οικονοµικών ετών που απαιτούνται είναι ο
εξής:
και/ή,
2β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονοµικού φορέα στον τοµέα και για
τον αριθµό ετών που απαιτούνται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύµβασης είναι ο
εξήςxxxiv:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες
σχετικά µε τον κύκλο εργασιών (γενικό ή
ειδικό) δεν είναι διαθέσιµες για ολόκληρη
την απαιτούµενη περίοδο, αναφέρετε την
ηµεροµηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις
δραστηριότητές του ο οικονοµικός φορέας:
4)Όσον αφορά τις χρηµατοοικονοµικές
αναλογίεςxxxv που ορίζονται στη σχετική

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

(αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών):
[……],[……][…] νόµισµα

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

(προσδιορισµός της απαιτούµενης
αναλογίας-αναλογία µεταξύ x και yxxxvi -και

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
η αντίστοιχη αξία)
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έγγραφα της σύµβασης, ο οικονοµικός
φορέας δηλώνει ότι οι πραγµατικές τιµές
των απαιτούµενων αναλογιών έχουν ως
εξής:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
5) Το ασφαλισµένο ποσό στην
ασφαλιστική κάλυψη επαγγελµατικών
κινδύνων του οικονοµικού φορέα είναι το
εξής:
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονοµικές ή
χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις, οι
οποίες (ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση
ή στα έγγραφα της σύµβασης, ο
οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση που ενδέχεται να
έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή
στα έγγραφα της σύµβασης διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

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

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

Γ: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
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πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
1α) Μόνο για τις δηµόσιες συµβάσεις
έργων:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου
αναφοράςxxxvii, ο οικονοµικός φορέας έχει
εκτελέσει τα ακόλουθα έργα του είδους
που έχει προσδιοριστεί:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την
καλή εκτέλεση και ολοκλήρωση των
σηµαντικότερων εργασιών διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
1β) Μόνο για δηµόσιες συµβάσεις
προµηθειών και δηµόσιες συµβάσεις
υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου
αναφοράςxxxviii, ο οικονοµικός φορέας έχει
προβεί στις ακόλουθες κυριότερες
παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει
προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις
ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του
είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ηµεροµηνίες και
τους παραλήπτες δηµόσιους ή
ιδιωτικούςxxxix:
2) Ο οικονοµικός φορέας µπορεί να
χρησιµοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίεςxl, ιδίως τους υπεύθυνους για τον
έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δηµόσιων συµβάσεων
έργων, ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να
χρησιµοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:
3) Ο οικονοµικός φορέας χρησιµοποιεί τον
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισµό και
λαµβάνει τα ακόλουθα µέτρα για την
διασφάλιση της ποιότητας και τα µέσα
µελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι τα
ακόλουθα:
4) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να
εφαρµόσει τα ακόλουθα συστήµατα
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασµού και
ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της
σύµβασης:
5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που

Απάντηση:
Αριθµός ετών (η περίοδος αυτή
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύµβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη):
[…]
Έργα: [……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
Αριθµός ετών (η περίοδος αυτή
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύµβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη):
[…...........]
Περιγραφή

ποσά

[……..........................]

[……]

[……]

[....……]

ηµεροµηνίες

παραλήπτες

θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για
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να
ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο
σκοπό:
Ο οικονοµικός φορέας θα επιτρέπει τη
διενέργεια ελέγχωνxli όσον αφορά το
παραγωγικό δυναµικό ή τις τεχνικές
ικανότητες του οικονοµικού φορέα και,
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα
µέσα µελέτης και έρευνας που αυτός
διαθέτει καθώς και τα µέτρα που λαµβάνει
για τον έλεγχο της ποιότητας;
6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και
επαγγελµατικών προσόντων διατίθενται
από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα µε τις απαιτήσεις που
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύµβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:
7) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να
εφαρµόζει τα ακόλουθα µέτρα
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την
εκτέλεση της σύµβασης:
8) Το µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
δυναµικό του οικονοµικού φορέα και ο
αριθµός των διευθυντικών στελεχών του
κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:

9) Ο οικονοµικός φορέας θα έχει στη
διάθεσή του τα ακόλουθα µηχανήµατα,
εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισµό για
την εκτέλεση της σύµβασης:
10) Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται, να
αναθέσει σε τρίτους υπό µορφή
υπεργολαβίαςxlii το ακόλουθο τµήµα (δηλ.
ποσοστό) της σύµβασης:
11) Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών :
Ο οικονοµικός φορέας θα παράσχει τα
απαιτούµενα δείγµατα, περιγραφές ή
φωτογραφίες των προϊόντων που θα
προµηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να
συνοδεύονται από πιστοποιητικά
γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκοµίσει τα

[] Ναι [] Όχι

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

β) [……]
[……]

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

[....……]

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι

απαιτούµενα πιστοποιητικά γνησιότητας.
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Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
12) Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών:
Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να
προσκοµίσει τα απαιτούµενα
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
επίσηµα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή
υπηρεσίες αναγνωρισµένων ικανοτήτων, µε
τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των
προϊόντων, επαληθευόµενη µε παραποµπές
στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα,
και τα οποία ορίζονται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται
στη διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και
αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα
µπορούν να προσκοµιστούν:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
[] Ναι [] Όχι

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

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

∆: Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
17PROC006170597
2017-05-11
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα συστήµατα διασφάλισης
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύµβασης.
Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και
Απάντηση:
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να [] Ναι [] Όχι
προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισµούς
που βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας
συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα
πρότυπα διασφάλισης ποιότητας,
συµπεριλαµβανοµένης της
προσβασιµότητας για άτοµα µε ειδικές
ανάγκες;
[……] [……]
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα
µπορούν να προσκοµιστούν όσον αφορά το
σύστηµα διασφάλισης ποιότητας:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
εγγράφων): [……][……][……]
Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να [] Ναι [] Όχι
προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισµούς
που βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας
συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα
συστήµατα ή πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και
[……] [……]
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα
µπορούν να προσκοµιστούν όσον αφορά τα
συστήµατα ή πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

Μέρος V: Περιορισµός του αριθµού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
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Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο
αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειµενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που
πρόκειται να εφαρµοστούν για τον περιορισµό του αριθµού των υποψηφίων που θα
προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συµµετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές,
οι οποίες µπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος
τους) ή τις µορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να
προσκοµιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύµβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες µε διαπραγµάτευση, διαδικασίες
ανταγωνιστικού διαλόγου και συµπράξεις καινοτοµίας µόνον:
Ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισµός του αριθµού
Απάντηση:
Πληροί τα αντικειµενικά και χωρίς
[….]
διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που
πρόκειται να εφαρµοστούν για τον
περιορισµό του αριθµού των υποψηφίων µε
τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισµένα πιστοποιητικά [] Ναι [] Όχιxliv
ή λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων,
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο
οικονοµικός φορέας διαθέτει τα
απαιτούµενα έγγραφα:
Εάν ορισµένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ή λοιπές µορφές αποδεικτικών στοιχείων
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
διατίθενται ηλεκτρονικάxliii, αναφέρετε για
εγγράφων): [……][……][……]xlv
το καθένα:

VI: Τελικές δηλώσεις
17PROC006170597Μέρος
2017-05-11

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύµφωνα µε τα µέρη
Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση
σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαισε θέση, κατόπιν αιτήµατος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων που
αναφέρονταιxlvi, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά
απευθείας µε πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται
δωρεάνxlvii.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στ... [προσδιορισµός της αναθέτουσας
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο µέρος Ι, ενότητα Α], προκειµένου να
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να
προσδιοριστεί το αντίστοιχο µέρος/ενότητα/σηµείο] του παρόντος Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης
∆ήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισµός της διαδικασίας προµήθειας: (συνοπτική περιγραφή,
παραποµπή στη δηµοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθµός αναφοράς)].
Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]

Το Τυ̟ο̟οιηµένο Έντυ̟ο Υ̟εύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) υ̟ογράφεται α̟ό το φυσικό/- ά ̟ρόσω̟ο/
α, τα ο̟οία είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή ε̟ο̟τικού οργάνου ενός οικονοµικού
φορέα ή έχουν εξουσία εκ̟ροσώ̟ησης, λήψης α̟οφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, σύµφωνα µε το
ισχύον θεσµικό και κανονιστικό ̟λαίσιο ̟ου διέ̟ει τον οικονοµικό φορέα, συµ̟εριλαµβανοµένων
των διατάξεων ̟ερί ̟ροστασίας δεδοµένων ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα. (Πρβλ. Κανονισµό (ΕΕ)
2017/6 & Κατευθυντήρια Οδηγία 15 Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.). Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ̟ερισσότερα ̟ρόσω̟α,
σύµφωνα µε τα ̟αρα̟άνω έχουν υ̟οχρέωση υ̟ογραφής του ΤΕΥ∆, ΣΥΝ-υ̟ογράφουν στο Μέρος
VI Τελικές δηλώσεις του ίδιου (και όχι διαφορετικού για κάθε υ̟ογράφοντα) ΤΕΥ∆.
Ειδικότερα για το ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ (λόγοι α̟οκλεισµού αναφορικά µε τις καταδίκες):
αα) στις ̟ερι̟τώσεις εταιρειών ̟εριορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και ̟ροσω̟ικών εταιρειών (Ο.Ε.
και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις ̟ερι̟τώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

i

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

ii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς
σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
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Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
iii Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
ατόμων.
iv Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
v Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
vi Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με
τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν
ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
vii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή
η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος,
όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
viii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
ix Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.
x Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1)
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003
για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για
τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
xi Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της
Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών
µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
xii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
xiii Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011,
σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της
εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
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xv Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 73 )
xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xviii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xx Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση,
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
xxi Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
xxii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας
αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
xxiii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

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

Άρθρο 73 παρ. 5.

xxvii
Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα
το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxviii

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxix

Πρβλ άρθρο 48.

xxx Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxxi
Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός
ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.
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xxxii
Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη
μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
xxxiii
Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxiv
Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxv

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

xxxvi

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

xxxvii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που
υπερβαίνει τα πέντε έτη.
xxxviii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που
υπερβαίνει τα τρία έτη.
xxxix
Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο
και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
xl Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος
II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.
xli Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από
αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.
xlii Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε
θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.
xliii Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.
xliv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xlv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xlvi Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
xlvii
Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄
ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ανάθεσης του έργου κατα̟ολέµησης κουνου̟ιών ……, για το έτος 2017
Στη …………….. σήµερα την ………., ηµέρα ……… του µηνός ……. του έτους 2017, οι
̟αρακάτω υ̟ογράφοντες :
1.Χαλικιάς Θεόδωρος , Αντι̟εριφερειάρχης Λευκάδας, και
2. ……………………………………….., νόµιµος εκ̟ρόσω̟ος της εταιρίας …………………………,
Α.Φ.Μ.: ………………, ∆.Ο.Υ.: ………………..
Ο ̟ρώτος µε την ως άνω ιδιότητα, εκ̟ροσω̟ών εν ̟ροκειµένω την Περιφερειακή Ενότητα
Λευκάδας, σε εκτέλεση της αριθ…………….. α̟όφασης της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού
ο/η δε δεύτερος/η µε την ιδιότητα του Αναδόχου, µε Α.Φ.Μ…………………………….. και Ταχ.
∆/νση……………………………………………………………………………………,
έχοντας υ̟όψη την υ̟’ αριθµ……………………………(A∆Α :………………) α̟όφαση της
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής Ιονίων Νήσων, ̟ου εγκρίνει το α̟οτέλεσµα της υ̟΄αριθµ. ̟ρωτ.
Οικ……………………… διακήρυξης διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού µε κριτήριο
κατακύρωσης την ̟λέον συµφέρουσα α̟ό οικονοµικής ά̟οψης ̟ροσφορά α̟οκλειστικά βάσει
τιµής (χαµηλότερη τιµή) σε ευρώ, για την ανάθεση υλο̟οίησης του έργου : «Κατα̟ολέµηση
Κουνου̟ιών στην Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας για το έτος 2017».

συνοµολογούν και α̟οδέχονται τα ̟αρακάτω :
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Ο ̟ρώτος των συµβαλλοµένων µε την ανωτέρω ιδιότητά του, αναθέτει στον δεύτερο και αυτός
αναλαµβάνει την κατα̟ολέµηση κουνου̟ιών έτους 2017 στην Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας,
αξίας δεκα̟έντε χιλιάδων ευρώ (€15.000,00) συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%.
AΡΘΡΟ 1
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Για το ανατιθέµενο έργο ισχύουν οι υ̟οχρεώσεις ̟ου α̟ορρέουν α̟ό την αριθ……………………
α̟όφαση κατακύρωσης του διαγωνισµού της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής Ιονίων Νήσων, ό̟ως
αναλυτικά αναφέρονται στην αριθ.̟ρωτ.οικ.37424/6129/10-05-2017 διακήρυξη και στην µε αριθµ.
̟ρωτ. ........................................................... ̟ροσφορά του αναδόχου και θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε
αυτή, καθώς και µε κάθε τρο̟ο̟οιητική ή συµ̟ληρωµατική οδηγία ̟ου τυχόν θα εκδοθεί α̟ό την
αρµόδια Υ̟ηρεσία για το σκο̟ό αυτό.
ΑΡΘΡΟ 2
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Το ̟ρόγραµµα αφορά στις εργασίες για την κατα̟ολέµηση όλων των ειδών των κουνου̟ιών στην
Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας το έτος 2017.
To έργο ̟εριλαµβάνει την ̟αρακολούθηση της εξέλιξης του ̟ληθυσµού των ατελών σταδίων του
εντόµου και κυρίως του ̟ρονυµφικού σταδίου, την το̟οθέτηση ̟αγίδων σύλληψης ακµαίων
κουνου̟ιών στο σύνολο της ̟εριοχής υλο̟οίησης του έργου, την εφαρµογή ψεκασµών,
̟ρονυµφοκτονίας α̟ό εδάφους καθώς και την καταγραφή και ψηφιακή α̟εικόνιση των
ψεκασθεισών ̟εριοχών.
Για την εκτέλεση του ̟ρογράµµατος θα α̟αιτηθούν:
Λε̟τοµερής χαρτογράφηση. Η χαρτογράφηση θα γίνει σε όλες τις αναφερόµενες στο Παράρτηµα
Α’ ζώνες Εφαρµογής της ΠΕ Λευκάδας.
Καθορισµός δειγµατολη̟τικών σταθµών και δηµιουργία ε̟ιχειρησιακών χαρτών.
Να σηµειωθεί ότι θα ̟ρέ̟ει να γίνει ψεκασµός στους αγωγούς όµβριων υδάτων, στις σχάρες του
α̟οχετευτικού δικτύου καθώς και στις α̟ολήξεις α̟οχετευτικών συστηµάτων καθώς και στους
αύλακες και σε όλες τις ̟εριοχές ό̟ου ̟αρουσιάζονται λιµνάζοντα ύδατα (̟οτάµια, ρυάκια, κ.τ.λ.)
σε όλα τα χωριά και τους οικισµούς, ό̟ου κριθεί α̟αραίτητο, καθώς και σε λοι̟ές εστίες, κατό̟ιν
υ̟οδείξεων και µε την συνεργασία των το̟ικών αρχών και των αρµόδιων Υ̟ηρεσιών.
Θα υ̟άρχει η δυνατότητα τρο̟ο̟οίησης των ζωνών εφαρµογής εκ µέρους της Αναθέτουσας
Αρχής, µετά α̟ό την εξέταση των δεδοµένων της χαρτογράφησης, των δειγµατοληψιών και τις
υ̟οδείξεις της Ε̟ιτρο̟ής Παρακολούθησης του έργου, των αρµοδίων Υ̟ηρεσιών και των Το̟ικών
Αρχών.
ΙΙ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
• Εντο̟ισµός και χαρτογράφηση εστιών ̟ρονυµφών

Με την έναρξη του έργου θα ολοκληρωθεί ο εντο̟ισµός, αξιολόγηση των εστιών ανα̟αραγωγής
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κουνου̟ιών στην ̟εριοχή εφαρµογής
του έργου. Οι εστίες θα α̟οτυ̟ωθούν σε χαρτογραφικά
υ̟όβαθρα, θα το̟οθετηθούν οι δειγµατολη̟τικοί σταθµοί, θα κατασκευαστούν οι ε̟ιχειρησιακοί
χάρτες. Στους ε̟ιχειρησιακούς χάρτες εκτός α̟ό τις ε̟ιµέρους εστίες σχεδιάζονται οι διάφοροι
οδοί ̟ρόσβασης και οι διαδροµές ̟ου θα ̟ρέ̟ει να ακολουθούνται.
Οι ε̟ιχειρησιακοί χάρτες θα ̟ρέ̟ει να είναι διαθέσιµοι στην Αναθέτουσα Αρχή δέκα ηµέρες α̟ό την
ανάθεση του έργου.
• Παρακολούθηση - καταγραφή εµφάνισης και αφθονίας ̟ρονυµφών κουνου̟ιών
Με βάση τη χαρτογράφηση και τον εντο̟ισµό υδάτινων συλλογών, ο ανάδοχος θα εκτελεί
δειγµατοληψίες σε όλες τις ̟εριοχές εκτέλεσης του έργου µε εβδοµαδιαίες ̟εριφορές.
∆ειγµατοληψίες θα εκτελούνται τόσο στο φυσικό, όσο και στο ̟εριαστικό και αγροτικό
σύστηµα της ̟εριοχής εφαρµογής του ̟ρογράµµατος. Α̟οτέλεσµα των δειγµατοληψιών θα
είναι η οριοθέτηση των εστιών ανα̟αραγωγής των κουνου̟ιών και η καταγραφή της
̟αρουσιαζόµενης αφθονίας των ̟ρονυµφών. Με βάση τα ̟αρα̟άνω, τα ο̟οία θα
καταγράφονται σε δελτία ελέγχου, θα καθορίζονται οι α̟αιτούµενοι ψεκασµοί.
• Εκτέλεση ψεκασµών α̟ό εδάφους
Ο εντο̟ισµός εστιών ̟αραγωγής στο ̟εριαστικό σύστηµα καθώς και οι εστίες του φυσικού
συστήµατος θα καλύ̟τονται α̟ό συνεργεία ε̟ίγειου ψεκασµού µε τον κατάλληλο εξο̟λισµό
µε ̟λήρη ευθύνη του ανάδοχου. Οι ψεκασµοί θα ̟ραγµατο̟οιούνται στο σύνολο των εστιών,
στις ο̟οίες εντο̟ίστηκαν ̟ρονύµφες κουνου̟ιών, σύµφωνα µε τα δελτία ελέγχου.
• Έλεγχος α̟οτελεσµατικότητας ψεκασµών
Θα γίνεται α̟ό το συνεργείο έλεγχος α̟οτελεσµατικότητας ψεκασµών των εστιών και σε
̟ερί̟τωση ανε̟ιτυχούς ψεκαστικής εφαρµογής, ο ψεκασµός θα ε̟αναλαµβάνεται άµεσα.
• Αντιµετώ̟ιση ζητηµάτων ∆ηµόσιας Υγείας
Το ενδεχόµενο εκδήλωσης κρουσµάτων νοσηµάτων, ̟ου µεταδίδονται α̟ό κουνού̟ια, δηµιουργεί
την ανάγκη λήψης ̟ρόσθετων µέτρων διασφάλισης της ∆ηµόσιας Υγείας. Ο ανάδοχος θα
̟ρέ̟ει να ̟ροτείνει µέτρα και να στοχεύσει τις ενέργειές του για την ̟ρόληψη και
αντιµετώ̟ιση κινδύνων για τη ∆ηµόσια Υγεία.
• Παρακολούθηση όχλησης τελείων εντόµων
Ο ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος να ̟αρακολουθεί τη διακύµανση του ̟ληθυσµού των
ακµαίων κουνου̟ιών στην ̟εριοχή εφαρµογής του έργου. Η ̟αρακολούθηση αυτή γίνεται µε
δίκτυο δειγµατολη̟τικών σταθµών µε ενδεδειγµένες µεθόδους ελέγχου. Τα δεδοµένα συλλογής
καταγράφονται και κοινο̟οιούνται στην Αναθέτουσα Αρχή.
• ∆ιάθεση σκευασµάτων για χρήση στους ψεκασµούς
Τα σκευάσµατα θα είναι ή̟ια ̟ρονυµφοκτόνα σκευάσµατα εγκεκριµένα για χρήση στην
κατα̟ολέµηση κουνου̟ιών
• Ό,τι άλλο α̟αιτηθεί για την καλύτερη εκτέλεση του έργου

Ο ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος να ̟ροβεί σε όλες τις ενδεικνυόµενες ε̟ι̟λέον ενέργειες ̟ου
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θα διασφαλίσουν το βέλτιστο δυνατό
α̟οτέλεσµα, ό̟ως υ̟οβολή ̟ροτάσεων για τον
̟εριορισµό εστιών ανα̟αραγωγής κουνου̟ιών και την ορθολογική διαχείριση των υδάτων
στην ̟εριοχή εφαρµογής του έργου, διενέργεια ̟εριορισµένης κλίµακας ακµαιοκτονιών στο
βαθµό ̟ου α̟αιτηθούν, διαφυλάσσοντας στο µέγιστο βαθµό την ̟εριβαλλοντική συµβατότητα
των εφαρµογών και την ασφάλεια ανθρώ̟ων και οργανισµών µη στόχων.
• Υλο̟οίηση δράσεων δηµοσιο̟οίησης (Ενηµερώσεις κατοίκων, σχολικές ̟αρουσιάσεις, δελτία
τύ̟ου κλ̟).
ΙΙΙ. Μεθοδος
•

•

•

Η µέθοδος ̟ου θα ακολουθηθεί είναι η ̟ρονυµφοκτονία. ∆ηλαδή ο ψεκασµός των εστιών
εκκόλαψης των κουνου̟ιών στο υδρόβιο στάδιο. Ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να
̟ραγµατο̟οιήσει ψεκασµούς ̟ου θα γίνουν α̟ό την υ̟ογραφή της ̟αρούσας και για 7
µήνες.
Με βάση τη χαρτογράφηση θα γίνεται ̟αρακολούθηση και καταγραφή εµφάνισης και
αφθονίας των ̟ρονυµφών των κουνου̟ιών µε δειγµατοληψίες σε εβδοµαδιαία βάση. Οι
δειγµατοληψίες θα γίνονται τόσο µε τη µέθοδο Human Bait, όσο και µε την χρήση ̟αγίδων
διοξειδίων του άνθρακα (CO2). Α̟ό τις δειγµατοληψίες θα γίνεται ταυτο̟οίηση των
̟ρονυµφών σε ε̟ί̟εδο γένους και σε ε̟ί̟εδο είδους (εργαστηριακός έλεγχος).
Α̟ό τα α̟οτελέσµατα των εβδοµαδιαίων δειγµατοληψιών θα ορίζονται οι ε̟ιφάνειες ̟ρος
ψεκασµό. Η εφαρµογή θα γίνεται µε εγκεκριµένα σκευάσµατα α̟ό το αρµόδιο Υ̟ουργείο
και θα γίνεται µε κριτήρια βιοδοκιµών ανθεκτικότητας, σύµφωνα µε τις µεθόδους ̟ου
̟ροτείνονται α̟ό την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ.), ̟εριβαλλοντικής
συµβατότητας και α̟οτελεσµατικότητας. Στο ̟λαίσιο του έργου θα υ̟οβάλλονται στην
αρµόδια ε̟ιτρο̟ή µηνιαίες εκθέσεις ̟ου θα ̟εριλαµβάνουν µετρήσεις ̟ληθυσµών και τον
τρό̟ο, µέσο και σκεύασµα εφαρµογής ̟ου χρησιµο̟οιήθηκε για την κατα̟ολέµηση.

ΙV. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
• Ο ανάδοχος αναλαµβάνει την υ̟οχρέωση να εκτελέσει το σύνολο του έργου, σύµφωνα µε τα
̟ροβλε̟όµενα στις τεχνικές ̟ροδιαγραφές της ̟αρούσας διακήρυξης, την ισχύουσα
νοµοθεσία, τις υ̟οδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής και των εντεταλµένων οργάνων της και τους
κανόνες ε̟ιστήµης και τεχνικής, µε στόχο την βέλτιστη εφαρµογή του έργου, την ε̟ίτευξη του
άριστου α̟οτελέσµατος, την ̟ροάσ̟ιση της ∆ηµόσιας Υγείας, τη µείωση της όχλησης, µε τη
µέγιστη δυνατή ασφάλεια και σεβασµό του ̟εριβάλλοντος.
• Ο ανάδοχος θα ̟ρέ̟ει να είναι σε θέση να ξεκινήσει άµεσα το έργο µε την ανάθεση αυτού,
κατό̟ιν υ̟ογραφής της σχετικής σύµβασης.
Σε διάστηµα δέκα ηµερών α̟ό την υ̟ογραφή αυτής, θα ̟ρέ̟ει να διαθέτει χαρτογραφικά
υ̟όβαθρα της ̟εριοχής εφαρµογής του έργου, να έχει εντο̟ίσει τις βασικές εστίες
ανα̟αραγωγής κουνου̟ιών, να χωροθετήσει τους δειγµατολη̟τικούς σταθµούς, να διαθέσει
τον α̟αραίτητο εξο̟λισµό και το α̟αιτούµενο, κατάλληλα εκ̟αιδευµένο ̟ροσω̟ικό.
• Ο ανάδοχος οφείλει ̟ριν την έναρξη των ψεκασµών να γνωρίζει ̟ολύ καλά τον τοµέα ̟ου θα
ψεκάσει, για να κατευθύνει σωστά τα συνεργεία του, ώστε να µην γίνονται ε̟ικαλύψεις
ψεκασµών και να µην αφήνονται αψέκαστες ̟εριοχές.
• Ο ανάδοχος ή αντι̟ρόσω̟ός του είναι υ̟οχρεωµένος να ̟αρευρίσκεται τις ώρες ψεκασµού στις
ψεκαζόµενες ̟εριοχές και να συµµορφώνεται ̟ρόθυµα στις υ̟οδείξεις της Ε̟ιτρο̟ής
Παρακολούθησης-Παραλαβής του έργου.

• Ε̟ιστηµονικό Προσω̟ικό

17PROC006170597 2017-05-11
Ο ανάδοχος για την εκτέλεση του έργου α̟αιτείται να διαθέτει έναν ειδικό ε̟ιστήµονα
(γεω̟όνο, χηµικό, φαρµακο̟οιό, υγιεινολόγο γιατρό, ε̟ό̟τη δηµόσιας υγείας κ.λ̟.), ως
Ε̟ιστηµονικό Υ̟εύθυνο του έργου, µε α̟οδεδειγµένη εµ̟ειρία (τουλάχιστον τριών ετών) σε
ζητήµατα διαχείρισης και κατα̟ολέµησης κουνου̟ιών.
Αντικατάσταση του Ε̟ιστηµονικού Υ̟ευθύνου του έργου µ̟ορεί να γίνει µόνο µετά α̟ό
σύµφωνη γνώµη της Αναθέτουσας Αρχής, α̟ό στέλεχος αντίστοιχων ̟ροσόντων και µε τους
ίδιους όρους της ̟αρούσας.

• Ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να ̟ραγµατο̟οιήσει ψεκασµούς ̟ου θα γίνουν α̟ό την υ̟ογραφή
της σύµβασης και µέχρι 31/12/2017 και θα ̟εριλαµβάνουν είκοσι (20) ̟λήρεις ψεκαστικούς
κύκλους.
• Κάθε εφαρµογή (κύκλος) θα ̟εριλαµβάνει ψεκασµό α̟ό εδάφους, στις ̟εριοχές ̟ου αναλυτικά
̟εριγράφονται στο Παράρτηµα Α’, κατό̟ιν οδηγιών των ∆/νσεων ∆ηµόσιας Υγείας &
Κοινωνικής Μέριµνας της ΠΕ Λευκάδας και της Ε̟ιτρο̟ής Παρακολούθησης-Παραλαβής του
έργου.
• Η εφαρµογή θα γίνεται α̟ό ειδικευµένο και έµ̟ειρο συνεργείο µε την ̟αρουσία και ε̟ίβλεψη
της όλης εργασίας α̟ό τον Ε̟ιστηµονικό Υ̟εύθυνο του έργου και τον έλεγχο της ∆ιεύθυνσης
∆ηµόσιας Υγείας της ΠΕ Λευκάδας.
• Η εφαρµογή θα γίνεται µε τη µέθοδο ̟ου ̟εριγράφεται στο ̟εδίο ΙΙΙ του ̟αραρτήµατος Β΄.
• Οι εργασίες θα γίνουν µε βάση ειδικό ̟ρόγραµµα εναλλαγής των εντοµοκτόνων, ̟ου θα
καταρτιστεί α̟ό τον ανάδοχο σε συνεργασία µε τη ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής
Μέριµνας, σύµφωνα µε το ̟ρόγραµµα κατα̟ολέµησης κουνου̟ιών του Υ̟ουργείου Υγείας.
• Κατά την εφαρµογή των εντοµοκτόνων θα ̟ρέ̟ει να λαµβάνεται σοβαρά υ̟όψη η χρήση για
την ο̟οία ̟ροορίζεται το νερό των εστιών, δεδοµένου ότι τα εντοµοκτόνα αυτά µ̟ορούν να
̟ροκαλέσουν ρύ̟ανση του ̟εριβάλλοντος. Ιδιαίτερη ̟ροσοχή χρειάζεται στις ̟ερι̟τώσεις ̟ου
το νερό χρησιµο̟οιείται για το ̟ότισµα των ζώων και των φυτών καθώς και στις ̟ερι̟τώσεις
̟ου ζουν σε αυτό ζώντες οργανισµοί.
• Α̟αγορεύεται ο ψεκασµός έξω α̟ό τις οριοθετηµένες ̟εριοχές ̟ου έχουν υ̟οδειχθεί. Ε̟ίσης,
α̟αγορεύεται ο ψεκασµός άλλων καλλιεργειών και η α̟όρριψη ψεκαστικού υγρού ή κενών
συσκευασιών σε κατοικηµένους χώρους ή σε χώρους ̟ου βρίσκονται ζώα, µέλισσες, ̟ηγάδια,
δεξαµενές νερού ή τρεχούµενα νερά.
• Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να ενηµερώνει εγγράφως µία (1) τουλάχιστον εβδοµάδα ̟ριν το
∆ήµο, ανά Το̟ικό ∆ιαµέρισµα, στην ̟εριοχή του ο̟οίου θα διενεργείται η εντοµοκτονία,
καθώς και τη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και τον Πρόεδρο του Λιµενικού Ταµείου (όταν
̟ρόκειται να εφαρµοστεί εντοµοκτονία σε ̟εριοχή ευθύνης του).
• Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να ενηµερώνει ε̟ίσης τους κατοίκους ̟ου βρίσκονται κοντά στις
̟εριοχές διενέργειας της εντοµοκτονίας.
• Λειτουργία ανοιχτής γραµµής ε̟ικοινωνίας για τους κατοίκους της ̟εριοχής. Μέσω αυτής της
γραµµής ε̟ικοινωνίας είναι δυνατή η καταγραφή των ̟αρα̟όνων και των α̟όψεων των
κατοίκων σχετικά µε το έργο. Στόχος αυτής της δράσης είναι ο έλεγχος των ̟αρεµβάσεων και
της α̟οτελεσµατικότητας του έργου.

• Η χαρτογράφηση θα είναι διαρκής και συµ̟ληρωµατική, έτσι ώστε στο τέλος να υ̟άρχει ̟λήρης
εικόνα. Θα υ̟άρχει η δυνατότητα τρο̟ο̟οίησης των ζωνών εφαρµογής εκ µέρους της
Αναθέτουσας Αρχής, µετά α̟ό την εξέταση των δεδοµένων της χαρτογράφησης, των
δειγµατοληψιών και τις υ̟οδείξεις των αρµοδίων Υ̟ηρεσιών και των Το̟ικών Αρχών.
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• Ο ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος να εκτελεί δειγµατολη̟τικούς ελέγχους.
Με βάση τη χαρτογράφηση, και τον εντο̟ισµό υδάτινων συλλογών, ο ανάδοχος θα εκτελεί
δειγµατοληψίες σε όλες τις ̟εριοχές εκτέλεσης του έργου µε εβδοµαδιαίες ̟εριφορές. Ο
δειγµατολη̟τικός έλεγχος ̟εριλαµβάνει τη συλλογή και καταµέτρηση ανά ψεκαστικό κύκλο
καθώς και την το̟οθέτηση ̟αγίδων σύλληψης ακµαίων των κουνου̟ιών α̟ό ̟εριοχές ̟ου θα
υ̟οδειχθούν.
Ε̟ίσης, θα ̟ρέ̟ει να διενεργεί δειγµατολη̟τικό έλεγχο για τη δια̟ίστωση τυχόν υ̟ολειµµάτων
των βιοκτόνων ̟ου έχουν χρησιµο̟οιηθεί.
• Ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να διαθέτει το ανάλογο ̟ροσω̟ικό και τα κατάλληλα µέσα
(µηχανοκίνητα ψεκαστικά, ψεκαστήρες, βυτία, ψεκαστικά µηχανήµατα µε κατάλληλα µ̟έκ
κλ̟), και να λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα ̟ροφύλαξης α̟ό τα εντοµοκτόνα, των
οικόσιτων και ̟αραγωγικών ζώων, των υδρόβιων οργανισµών, των ανθρώ̟ων, του
̟εριβάλλοντος.
• Ο ανάδοχος του έργου οφείλει να διαθέσει όλο τον α̟αραίτητο υλικοτεχνικό εξο̟λισµό ̟ου
α̟αιτείται για την ε̟ιτυχή εκτέλεση του έργου.
• Ο υλικοτεχνικός εξο̟λισµός ̟ου θα δηλωθεί θα ̟ρέ̟ει να βρίσκεται καθ΄ όλη τη διάρκεια της
σύµβασης στην ̟εριοχή του έργου.
• Για την υλο̟οίηση του έργου α̟αιτούνται µηχανοκίνητα οχήµατα µε τον α̟αραίτητο για τους
ψεκασµούς εξο̟λισµό.
• Α̟αιτούνται, ε̟ίσης ̟αγίδες σύλληψης ακµαίων κουνου̟ιών, ό̟ως θα καθορισθούν α̟ό κοινού
µε την Ε̟ιτρο̟ή Παρακολούθησης.
• Ο ανάδοχος θα ̟ρέ̟ει να διαθέτει εφεδρικά ψεκαστικά µηχανήµατα και ψεκαστήρες ̟λάτης,
για τις ̟ερι̟τώσεις βλαβών.
• Ο ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος να ̟ροτείνει και να διαθέσει ό,τι ε̟ι̟λέον α̟αιτείται ή θα
α̟αιτηθεί για την καλή εκτέλεση του έργου και την ε̟ίτευξη των στόχων της διασφάλισης της
∆ηµόσιας Υγείας και τη µείωση της όχλησης.
• Οι υ̟εύθυνοι υ̟άλληλοι της Ε̟ιτρο̟ής Παρακολούθησης-Παραλαβής του έργου ή/και οι
υ̟άλληλοι των αρµόδιων Υ̟ηρεσιών ̟ου ̟αρακολουθούν το έργο, θα ̟αρευρίσκονται στον
τό̟ο ̟αρασκευής του ψεκαστικού υγρού. Θα ελέγχουν την ορθή ̟αρασκευή του ψεκαστικού
υγρού, την κανονικότητα εφαρµογής των ψεκασµών, την ψεκαζόµενη έκταση καθώς και τα
χρησιµο̟οιούµενα φάρµακα. Ε̟ι̟λέον, θα καθορίζουν τις ώρες έναρξης, διακο̟ής και λήξης
των ψεκασµών.
• Η χρησιµο̟οίηση του ψεκαστικού υγρού ̟ρέ̟ει να γίνεται αµέσως µετά την ̟αρασκευή του. Η
̟οσότητα του ψεκαστικού υγρού ̟ου θα ̟αρασκευάζεται θα είναι τόση, ώστε να µην
̟ερισσεύει για την ε̟όµενη ηµέρα.

• Ο ανάδοχος ευθύνεται για τυχόν ατύχηµα ̟ου µ̟ορεί να γίνει α̟ό ο̟οιαδή̟οτε αιτία στο
̟ροσω̟ικό ̟ου χρησιµο̟οιεί και ̟ρος τρίτα ̟ρόσω̟α, καθώς ε̟ίσης στα µέσα ψεκασµού κατά
την διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας. Για την α̟οφυγή ατυχηµάτων και ζηµιών ο ανάδοχος
είναι υ̟οχρεωµένος να ̟αίρνει όλα τα κατάλληλα για κάθε ̟ερί̟τωση µέτρα.
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• Οι αναγκαίες καθηµερινές ̟οσότητες φαρµάκων µεταφέρονται στις ̟εριοχές ̟ου θα ψεκαστούν
µε ευθύνη και δα̟άνες του αναδόχου. Ε̟ίσης, ο ̟ροσφέρων ε̟ιβαρύνεται και µε τις δα̟άνες
του α̟αιτούµενου νερού καθώς και µε αυτές της ̟αρασκευής του ψεκαστικού υγρού.
• Η αµοιβή ασφάλισης και ο̟οιαδή̟οτε άλλη δα̟άνη α̟αιτηθεί α̟ό τον ανάδοχο, βαρύνει
α̟οκλειστικά αυτόν και ουδεµία σχέση ή εντολή συνδέει αυτόν µε την Περιφέρεια.
• Ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να ψεκάσει µε την ίδια τιµή της ̟ροσφοράς του, όσες φορές ̟αραστεί
ανάγκη. Ε̟ίσης, ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να ψεκάσει και νέα ̟εριοχή, εντός της κάθε
ψεκαζόµενης ̟εριοχής και εκτός των ̟ροαναφερόµενων, σε ̟ερι̟τώσεις ̟ου κρίνεται
αναγκαίος ο ε̟οχιακός ψεκασµός α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή Παρακολούθησης-Παραλαβής του έργου.
• Ο ανάδοχος θα είναι υ̟οχρεωµένος να ε̟αναλάβει τον ψεκασµό σε έκταση ό̟ου εφαρµόστηκε
̟ληµµελώς.
• Τον ανάδοχο βαρύνουν δα̟άνες σχετικές µε α̟οζηµιώσεις καταστροφών και δα̟άνες σχετικές
µε α̟οζηµιώσεις για κάθε θετική και α̟οθετική ζηµία, διαφυγόντα κέρδη και ατυχήµατα στο
̟ροσω̟ικό ̟ου θα α̟ασχοληθεί ή βλάβες σε τρίτα ̟ρόσω̟α ή βλάβες στην ̟ανίδα ή βλάβες σε
̟ράγµατα. Ο ανάδοχος αναλαµβάνει την ευθύνη, αστική ή ̟οινική, για όλα τα ̟αρα̟άνω
ακόµα κι αν συµβούν τυχαία, στο µέτρο ̟ου το έργο θα εκτελεστεί µε ευθύνη και ε̟ιµέλειά του.
Για το σκο̟ό αυτό ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να λάβει όλα τα α̟αραίτητα µέτρα για την
ασφάλεια του ̟ροσω̟ικού ̟ου θα α̟ασχοληθεί και να εφαρµόζει όλες τις κείµενες νοµικές
διατάξεις.
• Ο ανάδοχος υ̟οχρεούται σε δράσεις δηµοσιο̟οίησης (Ενηµερώσεις κατοίκων, σχολικές
̟αρουσιάσεις, δελτία τύ̟ου κλ̟).
• ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ:
- Θα υ̟οβάλλονται στην Ε̟ιτρο̟ή Παρακολούθησης-Παραλαβής του έργου εβδοµαδιαία
̟ρογράµµατα κίνησης των συνεργείων. Τα ̟ρογράµµατα θα κατατίθενται α̟ό την
̟ροηγούµενη Παρασκευή και θα κοινο̟οιούνται στις ∆ηµοτικές Ενότητες, ώστε να είναι
δυνατός ο συνεχής έλεγχος του έργου. Οι οριζόµενες ̟ρος ψεκασµό ε̟ιφάνειες, θα ̟ρέ̟ει να
̟εριλαµβάνουν αναφορά της ̟εριοχής, του οικοδοµικού τετραγώνου, της οδού ή κάθε άλλης
δυνατής ̟ληροφορίας ̟ου θα συγκεκριµενο̟οιεί ε̟ακριβώς τις θέσεις τους, έτσι ώστε να
̟αρέχεται και ̟ρακτικά η δυνατότητα ελέγχου (της σωστής διασ̟οράς των σκευασµάτων στο
̟εριβάλλον, της εφαρµογής των µέτρων ασφαλείας του ̟ροσω̟ικού-µάσκες και γάντιακ.λ.̟.), α̟ό την ̟λευρά της Ε̟ιτρο̟ής.
- Θα υ̟οβάλλονται ανά κύκλο εφαρµογής στην Ε̟ιτρο̟ή Παρακολούθησης-Παραλαβής του
έργου Εκθέσεις Προόδου εργασιών. Ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να ̟αραδώσει Α̟ολογισµό ή
Έκθεση Προόδου ό̟οτε η Αναθέτουσα Αρχή το α̟αιτήσει. Οι Εκθέσεις Προόδου θα ̟ρέ̟ει να
̟εριλαµβάνουν α̟αραιτήτως τις ψεκαστικές εφαρµογές, την έκταση και τα χρησιµο̟οιούµενα
σκευάσµατα.
- Μετά την ολοκλήρωση του έργου θα ακολουθήσει σύνταξη και υ̟οβολή Τελικής Έκθεσης, µε
καταγραφή των ψεκασθεισών ̟εριοχών και συνολική αξιολόγηση των α̟οτελεσµάτων του
Προγράµµατος, ̟ροτάσεις για την αντιµετώ̟ιση ̟ροβληµάτων ̟ου δια̟ιστώθηκαν κατά την

χρονική ̟ερίοδο ισχύος της σύµβασης µε ̟λήρη αναφορά στον τρό̟ο ε̟ίλυσής τους καθώς και
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̟ρολη̟τικές ενέργειες για την ̟ρώιµη
αντιµετώ̟ισή του.
- Ο ανάδοχος αναλαµβάνει την υ̟οχρέωση ̟αρουσίασης των α̟οτελεσµάτων του συνολικού
έργου σε ̟ερί̟τωση ̟ου ζητηθεί α̟ό την Αναθέτουσα Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 3
ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Χρόνος εκτέλεσης
Η διάρκεια εκτέλεσης του Έργου ορίζεται α̟ό την υ̟ογραφή της σύµβασης µέχρι 31/12/2017 και
̟εριλαµβάνει 20 ̟λήρεις κύκλους εφαρµογής.
Παράταση
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την ̟αράταση της σύµβασης µέχρι και έξι (6) µήνες
χωρίς να υ̟άρχει δυνατότητα ε̟έκτασης του Φυσικού ή/ και του Οικονοµικού Αντικειµένου,
κατά το µέρος δηλαδή ̟ου δεν έχει εκτελεστεί το τρέχον έτος.
ΑΡΘΡΟ 4
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η ̟ληρωµή θα γίνεται, αφού υ̟οβληθούν στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικού τα α̟αραίτητα
δικαιολογητικά :
-Τιµολόγιο του Αναδόχου
-Βεβαίωση Ασφαλιστικής και Φορολογικής Ενηµερότητας.
-Πρακτικό της αρµόδιας ε̟ιτρο̟ής, για την καλή εκτέλεση του έργου
Οι κρατήσεις ε̟ί της συνολικής συµβατικής αξίας βαρύνουν τον ̟ροµηθευτή, ήτοι:
- 0,06% ε̟ί της αξίας (εκτός ΦΠΑ) της αρχικής, καθώς και κάθε συµ̟ληρωµατικής σύµβασης.
Η κράτηση ε̟ιβάλλεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 ̟αρ. 3 του Ν. 4013/15.09.2011
(ΦΕΚ 204/Α’/15.09.2011) για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων. Το ̟οσό της κράτησης ̟αρακρατείται α̟ό την Αναθέτουσα Αρχή
κατά την ̟ρώτη ̟ληρωµή στο όνοµα και για λογαριασµό της Αρχής και κατατίθεται σε ειδικό
τρα̟εζικό λογαριασµό.
- η δα̟άνη των δηµοσιεύσεων της διακήρυξης στον Ελληνικό Τύ̟ο βαρύνουν τον ανάδοχο
- Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.
Η σχετική Αναλογούσα δα̟άνη θα βαρύνει τις ̟ιστώσεις του έργου µε ………………..

Η ̟ληρωµή στον ̟ροµηθευτή θα γίνεται τµηµατικά, µε την ολοκλήρωση κάθε δύο (2) κύκλων
εργασιών, µετά την ̟οιοτική και ̟οσοτική ̟αραλαβή των εκτελούµενων εργασιών, την σύνταξη
του σχετικού ̟ρωτοκόλλου α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή Παρακολούθησης - Παραλαβής του έργου και την
̟ροσκόµιση όλων των νόµιµων ̟αραστατικών, σύµφωνα µε τους κανονισµούς και τα οριζόµενα
α̟ό τους νόµους.
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ΑΡΘΡΟ 5
ΡΗΤΡΕΣ
Στις ̟ερι̟τώσεις ̟ου ο ανάδοχος ̟αραβαίνει ή αµελεί τις υ̟οχρεώσεις του, υ̟όκειται σε ̟ρόστιµο
̟ου µ̟ορεί να φτάσει µέχρι το 10% της συµβατικής αξίας του χωρίς τον ΦΠΑ, ανάλογα µε τη
βαρύτητα και τη συχνότητα της ̟αράβασης, µε α̟όφαση του αρµόδιου οργάνου της ΠΙΝ.
Σε ̟ερί̟τωση ε̟ανειληµµένης ̟αράβασης των όρων της σύµβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται
έκ̟τωτος µε α̟όφαση του αρµόδιου οργάνου ΠΙΝ και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης
κατα̟ί̟τει υ̟έρ της ΠΙΝ.
Σε όλες τις ̟αρα̟άνω ̟ερι̟τώσεις, η α̟όφαση λαµβάνεται α̟ό το αρµόδιο όργανο της ΠΙΝ,
ύστερα α̟ό εισήγηση του Προϊσταµένου της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού και µετά τη
γνωµοδότηση της Ε̟ιτρο̟ής Παρακολούθησης - Παραλαβής του έργου.
Η είσ̟ραξη του ̟ροστίµου γίνεται µε ̟αρακράτηση α̟ό το λαβείν του αναδόχου ή, σε ̟ερί̟τωση
ανε̟άρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισό̟οση κατά̟τωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο
ανάδοχος δεν καταθέσει το α̟αιτούµενο ̟οσό. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την
α̟οκατάσταση κάθε θετικής και α̟οθετικής ζηµίας ̟ου ̟ροκύ̟τει α̟ό τη διακο̟ή εκτέλεσης του
έργου.
Ε̟ίσης, η Αναθέτουσα Αρχή µ̟ορεί να α̟οφασίσει την ανάθεση του έργου στον ε̟όµενο κατά
σειρά αξιολόγησης.
ΑΡΘΡΟ 6
ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκ̟τωτος α̟ό την κατακύρωση ή ανάθεση ή τη σύµβαση όταν:
1. Η σύµβαση δεν υ̟ογράφηκε ή οι υ̟ηρεσίες δεν εκτελέστηκαν µε ευθύνη του ∆ηµοσίου.
2. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Στον ανάδοχο ̟ου κηρύσσεται έκ̟τωτος α̟ό την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, ε̟ιβάλλεται
µε α̟όφαση του αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα α̟ό γνωµοδότηση του
αρµόδιου οργάνου, το ο̟οίο υ̟οχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο ̟ρος ̟αροχή εξηγήσεων,
αθροιστικά ή διαζευκτικά η κύρωση της κατά̟τωσης ολικής ή µερικής της εγγύησης καλής
εκτέλεσης της σύµβασης, κατά ̟ερί̟τωση.
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση σε ο̟οιαδή̟οτε α̟ό τις ακόλουθες
̟ερι̟τώσεις:
1. Ο Ανάδοχος δεν υλο̟οιεί το Έργο µε τον τρό̟ο ̟ου ορίζεται στη Σύµβαση ̟αρά τις ̟ρος
τούτο ε̟ανειληµµένες οχλήσεις τη Αναθέτουσας Αρχής.
2. Ο Ανάδοχος αναθέτει εργασίες υ̟εργολαβικά χωρίς να έχει δηλωθεί και χωρίς την άδεια
της Αναθέτουσας Αρχής

3. Ο Ανάδοχος ̟τωχεύσει, τεθεί υ̟ό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή
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του ή γίνουν ̟ράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος
του, στο σύνολο ή σε σηµαντικό µέρος των ̟εριουσιακών του στοιχείων.
4. Εκδίδεται τελεσίδικη α̟όφαση κατά του Αναδόχου για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση του
ε̟αγγέλµατός του
5. Με την µετά α̟ό καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύµβασης, ο Ανάδοχος
υ̟οχρεούται µετά α̟ό αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής:
Να α̟όσχει α̟ό τη διενέργεια ο̟οιασδή̟οτε εργασίας, έργου, ̟αροχής υ̟ηρεσιών ή εκτέλεσης
υ̟οχρεώσεώς του ̟ου ̟ηγάζει α̟ό τη Σύµβαση, ̟λην εκείνων ̟ου ε̟ιβάλλονται για την
διασφάλιση ̟ροϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων.
Να ̟αραδώσει, σε χρόνο ̟ου θα ̟ροσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, ό̟οιο έργο, εργασία ή ̟ροϊόν
(ολοκληρωµένο ή µη) έχει εκ̟ονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα ̟άσης φύσεως
υ̟οστηρικτικά έγγραφα και µέσα.
Το συντοµότερο δυνατό µετά την καταγγελία της Σύµβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την
αξία του ̟αρασχεθέντος µέρους του Έργου, καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την
ηµεροµηνία καταγγελίας.
Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή ο̟οιουδή̟οτε ̟οσού ̟ληρωτέου, σύµφωνα µε τη
Σύµβαση ̟ρος τον Ανάδοχο µέχρις εκκαθαρίσεως των µεταξύ τους υ̟οχρεώσεων και οι εγγυητικές
ε̟ιστολές κατα̟ί̟τουν.
Τα συµβαλλόµενα µέρη θα καταβάλλουν κάθε δυνατή ̟ροσ̟άθεια για την συναινετική και
καλό̟ιστη διευθέτηση ο̟οιασδή̟οτε διαφοράς, αµφισβήτησης ή α̟αίτησης στη διάρκεια της
εξέλιξης του έργου. Σε αντίθετη ̟ερί̟τωση, τα συµβαλλόµενα µέρη µ̟ορούν να ̟ροσφύγουν στα
∆ικαστήρια της Κέρκυρας για την ε̟ίλυση ο̟οιουδή̟οτε ̟ροβλήµατος.
ΑΡΘΡΟ 7
∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ
Η δια̟ίστωση της καλής εκτέλεσης των εργασιών γίνεται µε ̟ρακτικό ̟ου συντάσσεται και
υ̟ογράφεται α̟ό την αρµόδια Ε̟ιτρο̟ή Παρακολούθησης-Παραλαβής του Έργου, ̟ου έχει
συγκροτηθεί α̟ό την Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή Ι.Ν., αφού δια̟ιστωθεί ότι όλες οι εργασίες
αντα̟οκρίνονται ̟ρος τις τεχνικές ̟ροδιαγραφές της ̟αρούσας ∆ιακήρυξης και της Σύµβασης
̟ου θα υ̟ογραφεί α̟ τον Ανάδοχο και σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ -ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή Ιονίων Νήσων έχει συγκροτήσει Ε̟ιτρο̟ή Παρακολούθησης-Παραλαβής
του Έργου έργο της ο̟οίας είναι:
Η ε̟ίβλεψη και η ̟αρακολούθηση του έργου, σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης, καθώς και η
̟αραλαβή των ̟αρεχόµενων υ̟ηρεσιών και των ̟αραδοτέων και η οριστική ̟οιοτική και
̟οσοτική ̟αραλαβή του ̟αρα̟άνω έργου.
Μετά την ολοκλήρωση 2 κύκλων εφαρµογής, η Ε̟ιτρο̟ή υ̟οχρεούται να συντάξει ̟ρακτικό
̟οιοτικής και ̟οσοτικής ̟αραλαβής των εκτελούµενων εργασιών, εφόσον ̟ληρούνται όλοι οι
όροι εκτέλεσης της σύµβασης του έργου.

Μετά το ̟έρας όλων των ̟ρογραµµατισµένων κύκλων εργασιών θα γίνει ̟λήρης εξόφληση του
αναδόχου µετά την οριστική, ̟οσοτική και ̟οιοτική ̟αραλαβή αυτών α̟ό την ως άνω
αναφερόµενη Ε̟ιτρο̟ή.
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ΑΡΘΡΟ 8
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης κατετέθη α̟ό τον ανάδοχο εγγυητική ε̟ιστολή
καλής εκτέλεσης, ύψους 5% ε̟ί της συµβατικής αξίας άνευ ΦΠΑ ̟ου αντιστοιχεί στην
Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας. Η εγγύηση ε̟ιστρέφεται µετά την οριστική ̟οσοτική και
̟οιοτική εκτέλεση των υ̟ηρεσιών.
ΑΡΘΡΟ 9
ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Ο ανάδοχος ως ̟ρος την διακήρυξη και την σύµβαση υ̟άγεται στην αρµοδιότητα των
δικαστηρίων της Λευκάδας.
ΑΡΘΡΟ 10
ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ο ανάδοχος ̟αραιτείται α̟ό κάθε αξίωσή του έναντι της Περιφέρειας, σε ̟ερί̟τωση καταργήσεως
υ̟ηρεσιών ή υ̟αγωγής τους σε άλλο φορέα εκτός της Περιφέρειας, ή για ο̟οιοδή̟οτε άλλο λόγο
εκλείψει ολικώς ή µερικώς η ανάγκη ̟αροχής του έργου, ο̟ότε στην ̟ερί̟τωση αυτή, το έργο
διακό̟τεται µε α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, µετά α̟ό
γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου.
Η ̟αρούσα σύµβαση διέ̟εται α̟ό τις διατάξεις του Νόµου 4412/2016 και για οτιδή̟οτε δεν
̟ροβλέ̟εται στην ̟αρούσα σύµβαση ισχύουν οι όροι της αρ.̟ρωτ. οικ. 37424/6129/10-05-2017
διακήρυξης.
Αφού οι συµβαλλόµενοι συµφώνησαν και συνα̟οδέχθηκαν τα ανωτέρω, συντάχθηκε η ̟αρούσα
σε (3) τρία όµοια ̟ρωτότυ̟α, βεβαιώθηκαν και υ̟ογράφηκαν και έλαβε έκαστος α̟ό ένα
̟ρωτότυ̟ο και το τρίτο στο Αρχείο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ
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