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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δνση : Λ. Χαϊνά 93
Ταχ. Κώδικας : 34 100, Χαλκίδα
Πληροφορίες : Κυριάκος Παπακυριακού
Αρ.Τηλεφ. : 22213 53711
FAX : 2221036073
e-mail : papakyriakou.k@naevias.gr

Χαλκίδα, 12 – 04 - 2019
Αριθμ. πρωτ. Οικ.: 82817/2857

ΘΕΜΑ: Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των
δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα
πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2019 στην
Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).







ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - Π.Ε. Εύβοιας
ΕΙΔΟΣ: Γεωργικές Υπηρεσίες
CPV: 77100000-1
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 59.995,38€ Ευρώ άνευ ΦΠΑ (67.794,78€ Ευρώ με ΦΠΑ 13%)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Προϋπολογισμός Π.Ε. Εύβοιας, ΚΑΕ: 5241.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του Ν. 4413/2016 (άρθρα 82 & 83) (ΦΕΚ Α’ 148 /08.08.2016) «Ανάθεση και εκτέλεση
συμβάσεων παραχώρησης - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση
συμβάσεων παραχώρησης (EE L 94/1/28.03.2014) και άλλες διατάξεις».
2. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
3. Του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α 94/2016) «Τροποποίηση διατάξεων Προμηθειών Κώδικα ΦΠΑ και
Διατάξεις Τελών Έμμεσων Φόρων», άρθρο 52 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης
Αξίας».
4. Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143/28.06.2014) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης &
Εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
5. Του Ν. 4257/2014 (άρθρο 4 και 63) (ΦΕΚ Α’ 93/14.04.2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών».
6. Του Ν. 4254/2014 (άρθρο 1 υποπαράγραφος ΙΑ.3) (ΦΕΚ Α’ 85/07.04.2014) «Μέτρα στήριξης
και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες
διατάξεις».
7. Του Ν. 4250/2014 (άρθρο 3) (ΦΕΚ Α’ 74/26.03.2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων & Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (ΦΕΚ Α’ 161/1992) και λοιπές ρυθμίσεις».
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8. Του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167/23.07.2013) «Συντελεστές παρακράτησης
φόρου».
9. Του Ν. 4205/2013 (άρθρο 9 § 4β) (ΦΕΚ Α’ 242/06.11.2013) «Ηλεκτρονική επιτήρηση
υπόδικων και άλλες διατάξεις».
10. Του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α’ 120/29.05.2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί με την υποπαράγραφο ΣΤ’ 20, του
άρθρου 1 του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α’ 85/07.04.2014).
11. Του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α’ 107/09.05.2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων
4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013», παράγραφος Ζ’ «Προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».
12. Του Ν. 4111/2013 (άρθρο 4) (ΦΕΚ Α’ 18/25.01.2013) «περί Ρύθμισης ζητημάτων
κατεπείγοντος χαρακτήρα του Υπουργείου Εσωτερικών - Προμήθειες ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού.
13. Του Ν. 4071/2012 (άρθρο 6 § 15) (ΦΕΚ Α’ 85/11.04.2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική
ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση της Οδηγίας
2009/50/ΕΚ».
14. Του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ Α’ 14/02.02.2012) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την
εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
15. Του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α’ 226/27.10.2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο
μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
16. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204/15.09.2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση
του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική Διαδικασία
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
17. Του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α’ 138/16.06.2011) «Για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και άλλες
διατάξεις».
18. Του άρθρου 27 του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α’ 141/17.08.2010) «Δημοσιονομική διαχείριση &
ευθύνη».
19. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112/13.10.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις.
20. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
21. Του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α’ 45/09.03.1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και
άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
22. Τις διατάξεις του Ν.Δ.2413/53 όπως έχει αντικατασταθεί με το Ν.Δ.2939/54 περί
«Καταπολέμησης του δάκου της ελιάς».
23. Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’145/05.08.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τουςΔιατάκτες».
24. Του Π.Δ. 148/2010 (ΦΕΚ Α’ 241/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
25. Της αριθμ. 9053/229409/2016 (ΦΕΚΒ’ 4401/30.12.2016) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας περί της «Έγκρισης
Τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
26. Της αριθμ. 7897/203793/2016 (ΦΕΚΒ’ 3847/30.11.2016) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας περί της«Έγκρισης
Τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
27. Της αριθμ. Οικ. 161836/2629/201 (ΦΕΚ Β’ 3568/04.11.2016) Απόφασης του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας περί της «Ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους
Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
28. Της αριθμ. 158/2016 απόφασης του ΕΑΑΔΗΣΥ (ΦΕΚ Β’ 3698/16.11.2016) «Έγκριση
τυποποιημένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) άρθρου 79 § 4 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ
Α’ 147/08.08.2016) για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των
οδηγιών».
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29. Την αριθμ. 57654/2017 (ΦΕΚ Β’ 1781/23.05.2017) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» ΚΥΑ του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης.
30. Της αριθμ. Φ.40.4/3/1031/2012 (ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) Υπουργικής Απόφασης «Ρυθμίσεις
για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο».
31. Την αριθ. πρωτ. 74301/28-12-2010, εγκύκλιο 46 του Τμήματος Οικονομικής Διεύθυνσης ΟΤΑ
του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ρύθμιση
θεμάτων οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης των περιφερειών, που προκύπτουν από την
εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3852/2010»
32. Την αριθμ. 357/2018 (ΑΔΑ: 7ΧΝΘ7ΛΗ-ΑΤΝ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Στερεάς Ελλάδας με θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2019, συνοπτικού
προϋπολογισμού εσόδων/εξόδων 2019 και συνοπτικού πίνακα τριετούς προϋπολογισμού της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
33. Την με αριθμ. πρωτ. 9300/213500/27-12-2018 (ΑΔΑ: ΩΠΝΘΟΡ10-ΧΟΩ) απόφαση του
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στρερεάς Ελλάδος με θέμα «Επικύρωση
της υπ’ αριθμ. 357/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, «περί έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, συνοπτικού
προϋπολογισμού εσόδων/εξόδων 2019 και συνοπτικού πίνακα τριετούς προϋπολογισμού της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
34. Την αριθμ. 177/2018 (ΑΔΑ 67ΛΙ7ΛΗ-ΡΨ0) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
«Εφαρμογή προγράμματος δακοκτονίας σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας κατά το έτος 2018 – 2019».
35. Την με αρ. πρωτ. 2085/11-1-2019 ( ΑΔΑ ΩΣΡΜ465ΧΘ7-ΦΧΖ) απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών «Κατανομή ποσού ύψους έως 20.954.300,00 € σε Περιφέρειες της χώρας από τους
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019, προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίας»
36. To με αριθμ. 112067/161065/21-11-2018 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων.«Έναρξη προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το
έτος 2019».
37. Την με αριθμ. 358/11-02-2019 (Πρακτικό 7ο, Θέμα 54ο, ΑΔΑ: 6ΗΖΝ7ΛΗ-ΧΧΜ) Απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σχετικά με τη Συγκρότηση
Επιτροπών – Οργάνων διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων του άρθρου
221 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016) για ένα έτος.
38. Το με αριθμ. 15393/944/22-01-2019 (ΑΔΑΜ: 19REQ004359208 2019-01-22) έγγραφο της
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Εύβοιας με Θέμα Συνοπτικός
Διαγωνισμός «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με την μέθοδο της
παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος
Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2019 στην Περιφερειακή Ενότητα
Εύβοιας» με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή.
39. Την αριθμ. 69529/2482 (ΑΔΑ: Ω9Η17ΛΗ-8ΩΖ, ΑΔΑΜ: 19REQ004698876 2019-03-29)
απόφαση δέσμευσης πίστωσης ύψους εξήντα επτά χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα τεσσάρων
ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (67.749,78€) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος
της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2019, για την παροχή
υπηρεσιών ελέγχου των δακοπληθυσμών στους ελαιώνες, με την μέθοδο της παγιδοθεσίας
τύπου Mcphail έτους 2019 της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, Ειδικός Φορέας 073 & ΚΑΕ
5241 (καταχωρήθηκε με α/α 2149 στο Μητρώο Δεσμεύσεων, με ΑΑ Βεβ: 2197).
40. Την αριθμ. 813/08-04-2019 (Πρακτικό 14ο , Θέμα 56ο , Α.Δ.Α: 6ΚΡΥ7ΛΗ-Ξ6Η) απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την οποία εγκρίνει α) Την
διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των
δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες
στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2019
στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας» β) τους όρους της διακήρυξης
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
A) Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για
το έργο «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθησμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας
με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής
Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2019 στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας» με
συνολικό αριθμό 2.805.500 προστατευομένων ελαιοδένδρων και προϋπολογιζόμενης αξίας πενήντα
εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα πέντε ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά (59.995,38€) χωρίς Φ.Π.Α.
(13%), όπως περιγράφονται στον Πίνακα Ι του Παραρτήματος Α και σύμφωνα με τις Τεχνικές
Προδιαγραφές του Παραρτήματος Β. Η διαίρεση σε τμήματα του ελαιώνα κάθε Περιφερειακής
Ενότητας γίνεται με κριτήρια όπως ομοιογένεια, υψομετρική ζώνη, αριθμό τομεαρχών, δυναμική
των πληθυσμών κ.λ.π.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορές για ένα, περισσότερα ή όλα τα τμήματα
(Τμήμα Α, Τμήμα Β, Τμήμα Γ, Τμήμα Δ, Τμήμα Ε) όπως αυτά αναλύονται στον Πίνακα Ι του
Παραρτήματος Α’. Δεν μπορούν να υποβάλουν προσφορά για μέρος τμήματος αλλά μόνο για το
σύνολο των Δημοτικών ή Τοπ. Κοινοτήτων που αναφέρονται στο κάθε τμήμα.
Β) Τόπος - Χρόνος διενέργειας διαγωνισμού
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑ
ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ (2ος
όροφος)
Λ. ΧΑΪΝΑ 93, ΧΑΛΚΙΔΑ Τ.Κ.:
34 100

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

02-05-2019

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ

10:00 π.μ

Γ) Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στις 59.995,38€ ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α
13% (67.794,78 € με Φ.Π.Α 13%). Η Πράξη θα χρηματοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό της Π.Ε.
Εύβοιας (ΕΦ.02.073) & τον Κ.Α.Ε.5241.01
Δ) Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα όσα αναγράφονται στα συνημμένα παραρτήματα
της παρούσας Διακήρυξης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:
Στοιχεία των υπό ανάθεση υπηρεσιών
Συμπληρωματικοί Γενικοί Όροι Ανοιχτού Διαγωνισμού
Τεχνικές Προδιαγραφές-Ειδικοί Όροι
Υποδείγματα Οικονομικής Προφοράς
Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής &
Εκτέλεσης
Σχέδιο Σύμβασης

Καλής

Υποδείγματα Δελτίων (Ημερήσιο Δελτίο Εργασίας Παγιδοθέτη
Εργολαβικό, Συγκεντρωτικό Δελτίο Διαχείρισης Μηνός,
Καρτέλα Παγίδας, Ημερήσιο Δελτίο Συλλήψεων Δάκων)
ΤΕΥΔ (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η’
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Ε) Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα τηλεδιασκέψεων της Π.Ε. Ενότητας, Αίθουσα
Τηλεδιασκέψεων (2ος όροφος), Λ. Χαϊνά 93, Χαλκίδα στις 02/05/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
π.μ.
Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό θα πρέπει να καταθέσουν επί αποδείξει
πρωτοκόλλου την προσφορά τους, αυτοπροσώπως, ταχυδρομικά ή με courier από τις 15/04/2019 έως
τις 30/04/2019 και ώρα 15:00. Κατάθεση Προσφορών μετά τις παραπάνω ημερομηνίες και ώρα είναι
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.
ΣΤ) Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί:
1. Στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας www.pste.gov.gr στην επιλογή «Θέλω να
Δω Προκηρύξεις».
2. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΚΗΜΔΗΣ).
Ζ) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφως διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της
παρούσας Διακήρυξης, μέχρι έξι (6) εργάσιμες ημέρες πριν την κατάθεση των προσφορών για τον
διαγωνισμό, από την Αναθέτουσα Αρχή, Π.Ε. Εύβοιας, Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού, Τμήμα
Προμηθειών, Λ. Χαϊνά 93, 3ος όροφος, 34100, Χαλκίδα), τηλ. 22213-53710-711-725. Πληροφορίες και
διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους ειδικούς όρους της Διακήρυξης
παρέχονται από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Εύβοιας στο
τηλ.2221353918 (Κα. Α. Καραντώνη).
O ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΦΑΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ

19PROC004787816 2019-04-12

19PROC004787816 2019-04-12
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ
77100000-1
(CPV)
ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΤΕΡΕΑΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

-

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ
(ΣΕ ΕΥΡΩ) ΜΕ Φ.Π.Α. 13%

67.794,78€ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ: 59.995,38€)

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ (180) ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ,
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ, ΚΑΕ: 5241

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ-

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΓΙΔΟΘΕΣΙΑΣ (ΠΑΡΑΛΑΒΗ,
ΣΗΜΑΝΣΗ, ΑΝΑΡΤΗΣΗ, ΑΛΛΑΓΕΣ, ΑΠΑΝΑΡΤΗΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
- ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΔΑΚΟΠΑΓΙΔΩΝ) ΣΤΑ
ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019 ΚΑΤΑ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ 10/6/2019 ΕΩΣ 1/11/2019.

Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται στις ακόλουθες κρατήσεις:

 ΚΡΑΤΗΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ (ΕΠΙ
%)


ΦΟΡΟΣ:

0,07%
ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ) (ΑΡΘΡΟ 4 Ν.4013/2011 & ΑΡΘΡΟ 375 ΠΑΡ.7 ΤΟΥ
Ν.4412/2016). Η ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΚΑΙ ΟΓΑ
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 20% ΕΠΙ ΤΟΥ
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ.
ΚΡΑΤΗΣΗ 0,06% ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (ΑΡΘΡΟ 350 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Ν. 4412/2016). Η ΚΡΑΤΗΣΗ
ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΚΑΙ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΠΟΥ
ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 20% ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ.

• ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ
8% ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΑΡΘΡΟ 64 Ν.4172/2013).
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο παρών διαγωνισμός διενεργείται με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών
για τον έλεγχο των δακοπληθησμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους
ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους
2019 στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας», με συνολικό αριθμό 2.805.500 προστατευομένων
ελαιοδένδρων και προϋπολογιζόμενης αξίας πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα πέντε
ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών (59.995,38€) χωρίς Φ.Π.Α. ποσοστού 13%, όπως περιγράφονται στον
Πίνακα Ι του Παραρτήματος Α και σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος Γ.
Η διαίρεση σε τμήματα του ελαιώνα κάθε Περιφερειακής Ενότητας γίνεται με κριτήρια όπως
ομοιογένεια, υψομετρική ζώνη, αριθμό τομεαρχών, δυναμική των πληθυσμών κ.λ.π..
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ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΓΙΔΟΘΕΣΙΑΣ-ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΗ
ΔΑΚΟΠΑΓΙΔΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι
ΤΜΗΜΑ Α

Δημοτική ή Τοπική Προστατ/να
Κοινότητα
Δένδρα

Αριθμός
Παγίδων

Ανώτερη τιμή
προσφοράς σε €
χωρίς ΦΠΑ ανά
Αριθμός
Προτεινόμενος
τοποθετημένη
Ημερομισθίω Αριθμός
δακοπαγίδα για όλη
ν ανά αλλαγή Παγιδοθετών
τη δακική περίοδο
και για τις 34
μεταχειρίσεις

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ & ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
1

ΔΡΟΣΙΑ

79.500

38

44,54€

1

1Πχ1Ημ

2

ΑΝΘΗΔΟΝΑ

72.500

34

44,54€

1

1Πχ1Ημ

3

ΒΑΘΥ

89.500

42

44,54€

4

ΦΑΡΟΣ

23.500

11

44,54€

2

1Πχ2Ημ ή 2Πχ1Ημ

5

ΠΑΝΤΕΙΧΙ

25.500

11

44,54€

6

ΠΟΛΙΤΙΚΑ

22.000

10

44,54€

7

ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑ

40.000

20

44,54€

1

1Πχ1Ημ

8

ΚΑΜΑΡΙΤΣΑ

27.000

15

44,54€

0,5

1Πχ0,5Ημ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
9

ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ

59.500

30

1

1Πχ1Ημ

10

ΑΝΩ ΒΑΘΕΙΑ

30.000

15

0,5

1Πχ0,5Ημ

11

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

38.500

18

0,5

1Πχ0,5Ημ

12

ΓΥΜΝΟ

109.000

51

1,5

1Πχ1,5Ημ ή
1Πχ1Ημ+1Πχ0,5Ημ

616.500

295

ΣΥΝΟΛΟ

44,54€

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓIΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: 13.139,30€+ ΦΠΑ 1.708,11 =14.847,41€
O υπολογισμός του Προϋπολογισμού έγινε ως εξής: σύνολο παγίδων τμήματος Α: 295 x 44,54€ =13.139,30€+ ΦΠΑ13%
1.708,11 =14.847,41€

'Οπου π: Παγιδοθέτης
και Ημ: Ημερομίσθιο/α
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ΤΜΗΜΑ B

Δημοτική ή Τοπική
Κοινότητα

Προστατ/
να
Δένδρα

Αριθμός
Παγίδω
ν

Ανώτερη τιμή
προσφοράς σε €
χωρίς ΦΠΑ ανά
Αριθμός
τοποθετημένη
Ημερομισθίων
δακοπαγίδα για όλη
ανά αλλαγή
τη δακική περίοδο
και για τις 34
μεταχειρίσεις

Προτεινόμενος
Αριθμός
Παγιδοθετών

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
1

ΛΙΜΝΗ (ΛΙΜΝΗ
ΜΥΡΤΙΑΣ
ΡΕΤΣΙΝΌΛΑΔΟ
ΣΗΠΙΑΣ ΧΡΟΝΙΑ)

84.000

40

2

ΚΕΧΡΙΕΣ ΔΑΦΝΗ

57.000

27

3

ΚΕΡΑΜΕΙΑ

25.500

12

4

ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΙ

25.000

12

5

ΣΚΕΠΑΣΤΗ

29.000

14

6

ΣΤΡΟΦΥΛΙΑ

46.000

22

7

ΚΗΡΙΝΘΟΣ

10.500

5

8

ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ

58.000

27

9

ΑΧΛΑΔΙ

38.500

10

ΚΟΤΣΙΚΙΑ –
ΠΑΠΑΔΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ

44,540 €

1

1Πχ1Ημ

44,540 €

2

1Πχ2Ημ ή 2Πχ1Ημ

44,540 €

1,5

1Πχ1,5Ημ ή
1Πχ1Ημ+1Πχ0,5Ημ

18

44,540 €

0,5

1Πχ0,5Ημ

33.000

16

44,540 €

0,5

1Πχ0,5Ημ

406.500

193

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓIΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:8.596,22€+ΦΠΑ 1.117,51 =9.713,73€.
O υπολογισμός του Προϋπολογισμού έγινε ως εξής: σύνολο παγίδων τμήματος Α 193 x 44,54€ =8.596,22€+ΦΠΑ13%
1.117,51 = 9.713,73€
'Οπου π: Παγιδοθέτης
και Ημ: Ημερομίσθιο/α
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ΤΜΗΜΑ Γ

Δημοτική ή Τοπική
Κοινότητα

Προστατ/
να Δένδρα

Ανώτερη τιμή
προσφοράς σε € χωρίς
Αριθμός
ΦΠΑ ανά
Αριθμός
Ημερομισθ
τοποθετημένη
Παγίδων
ίων ανά
δακοπαγίδα για όλη τη
αλλαγή
δακική περίοδο και για
τις 34 μεταχειρίσεις

Προτεινόμενος
Αριθμός
Παγιδοθετών

ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ
1

ΙΣΤΙΑΙΑ_ΑΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

43.000

20

2

ΙΣΤΙΑΙΑ_ΑΓΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

87.500

42

3

ΙΣΤΙΑΙΑ_Ν. ΣΙΝΑΣΟΣ

70.500

34

4

ΙΣΤΙΑΙΑ_ΝΕΟΧΩΡΙ

19.000

9

5

ΚΑΜΑΡΙΑ-ΜΟΝΟΚΑΡΥΑ

44.500

21

6

ΒΟΥΤΑΣ

22.500

11

7

ΑΥΓΑΡΙΑ

24.000

12

8

ΓΑΛΑΤΣΩΝΑ

5.500

3

9

ΩΡΕΟΙ

40.000

20

10

Ν. ΠΥΡΓΟΣ

35.000

16

11

ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ

55.000

26

12

ΑΓΙΟΣ (ΑΓΙΟΣ
ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ
ΒΑΡΒΑΡΑ)

129.000

64

13

Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ

135.000

67

14

Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ (ΗΛΙΑ ΠΟΛΥΛΟΦΟΣ)

12.000

6

15

ΓΙΑΛΤΡΑ

72.000

16

ΛΙΧΑΔΑ (ΛΙΧΑΔΑ ΑΓ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΒΟΣ)

17

3

3Π χ 3 Ημ ή
1Πχ2Ημ+1Πχ1Ημ

44,540 €

1

1Πχ1Ημ

44,540 €

0,5

1Πχ0,5Ημ

44,540 €

2

2Πχ1Ημ ή 1Πχ2Ημ

44,540 €

2

2Πχ1Ημ ή 1Πχ2Ημ

44,540 €

2

2Πχ1Ημ ή 1Πχ2Ημ

36

44,540 €

1

1Πχ1Ημ

83.500

40

44,540 €

1

1Πχ1Ημ

ΑΓΔΙΝΕΣ

16.000

8

18

ΓΕΡΑΚΙΟΥ

15.000

7

44,540 €

0,5

1Πχ0,5Ημ

19

ΑΣΜΗΝΙΟ

32.000

15

44,540 €

0,5

1Πχ0,5Ημ

20

ΑΡΤΕΜΙΣΙΟ

25.500

15

44,540 €

0,5

1Πχ0,5Ημ

21

ΓΟΥΒΕΣ (ΓΟΥΒΕΣ
ΚΑΣΤΡΙΟ)

32.000

15

44,540 €

0,5

1Πχ0,5Ημ

22

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

18.000

9

23

ΑΓΡΙΟΒΟΤΑΝΙ

17.000

8

44,540 €

0,5

1Πχ0,5Ημ

24

ΒΑΣΙΛΙΚΑ

40.000

20

44,540 €

0,5

1Πχ0,5Ημ

ΣΥΝΟΛΟ

1.073.500

524

44,540 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓIΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:23.383,96€+ΦΠΑ 3.034,06 =26.373,02
O υπολογισμός του Προϋπολογισμού έγινε ως εξής: σύνολο παγίδων τμήματος Α 524 x 44,54€ =23.383,96 + ΦΠΑ 13%
3.034,06 =26.373,02€.
'Οπου π: Παγιδοθέτης
και Ημ: Ημερομίσθιο/α
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ΤΜΗΜΑ Δ

Δημοτική ή Τοπική
Κοινότητα

Προστατ/
να Δένδρα

Αριθμός
Παγίδων

Ανώτερη τιμή
προσφοράς σε €
χωρίς ΦΠΑ ανά
Αριθμός
Προτεινόμενος
τοποθετημένη
Ημερομισθίω Αριθμός
δακοπαγίδα για
ν ανά αλλαγή Παγιδοθετών
όλη τη δακική
περίοδο και για τις
34 μεταχειρίσεις

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
1

ΚΥΜΗ

36.500

17

2

ΚΑΛΗΜΕΡΙΑΝΟΙ

7.000

3

3

ΒΙΤΑΛΑ

9.000

4

4

ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΟΙ

13.000

6

5

ΠΥΡΓΟΣ

14.000

7

6

ΜΑΛΕΤΙΑΝΟΙ

3.000

2

7

ΟΞΥΛΙΘΟΣ

52.000

25

8

ΕΝΟΡΙΑ

15.000

7

9

ΠΛΑΤΑΝΑ

4.000

2

10

ΑΝΩ ΠΟΤΑΜΙΑ

12.000

6

11

ΟΡΙΟ

24.500

12

12

ΟΚΤΩΝΙΑ

44.000

22

13

ΒΡΥΣΗ (ΒΡΥΣΗ
ΓΑΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗ
ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ)

27.000

13

15

ΚΡΕΜΑΣΤΟ

20.000

9

16

ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΣΙΟΣ

8.000

4

17

ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ

19.000

9

18

ΚΑΔΙ

7.000

3

19

ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ

11.500

5

20

ΚΗΠΟΙ

26.000

13

21

ΑΝΩ ΚΟΥΡΟΥΝΙ

7.000

3

22

ΚΑΤΩ ΚΟΥΡΟΥΝΙ

5.000

2

23

ΑΥΛΩΝΑΡΙ-ΠΥΡΓΙ

72.500

35

24

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

40.000

25

ΝΕΟΧΩΡΙ- ΔΑΦΝΗ

26

44,540 €

1

1Πχ1Ημ

44,540 €

1

1Πχ1Ημ

44,540 €

1

1Πχ1Ημ

44,540 €

1

1Πχ1Ημ

44,540 €

2

2Πχ1Ημ ή 1Πχ2Ημ

18

44,540 €

0,5

1Πχ0,5Ημ

38.000

17

44,540 €

0,5

1Πχ0,5Ημ

ΑΧΛΑΔΕΡΗ

66.000

30

44,540 €

1

1Πχ1Ημ

27

ΜΟΝΟΔΡΥ

51.500

24

28

ΩΡΟΛΟΓΙ

49.500

22

44,540 €

1,5

1Πχ1,5Ημ ή
1Πχ1Ημ+1Πχ0,5Ημ

682000

320

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓIΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: 14.252,80€+ΦΠΑ 1.852,86=16.105,66
O υπολογισμός του Προϋπολογισμού έγινε ως εξής: σύνολο παγίδων τμήματος Α: 320 x 44,54€ =14.252,80€+ΦΠΑ
13% 1.852,86=16.105,66€.
'Οπου π: Παγιδοθέτης & και

Ημ: Ημερομίσθιο/α
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ΤΜΗΜΑ E

Δημοτική ή Τοπική
Κοινότητα

Ανώτερη τιμή
προσφοράς σε € χωρίς
ΦΠΑ ανά
Προστατ
Αριθμός
Αριθμός
τοποθετημένη
/να
Ημερομισθίων
Παγίδων δακοπαγίδα για όλη τη
Δένδρα
ανά αλλαγή
δακική περίοδο και
για τις 34
μεταχειρίσεις

Προτεινόμενος
Αριθμός
Παγιδοθετών

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
1

ΣΚΥΡΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ

27.000

15

27.000

15

44,540 €

0,5

1Πχ0,5Ημ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓIΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: 668,10€+ΦΠΑ 86,85=754,95
O υπολογισμός του Προϋπολογισμού έγινε ως εξής: σύνολο παγίδων τμήματος Α: 15 x 44,54€ =668,10 + ΦΠΑ 13%
86,85=754,95€.
'Οπου π: Παγιδοθέτης
και Ημ: Ημερομίσθιο/α

Παρατήρηση:
Για όλα τα τμήματα, η στήλη “Αριθμός Ημερομισθίων ανά αλλαγή” και ως εκ τούτου και η στήλη
“Προτεινόμενος Αριθμός Παγιδοθετών”, σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί μείωση του
αντικειμένου, θα διαμορφωθούν σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές λαμβάνοντας υπ' όψη
ότι:
• Οι δακοπαγίδες θα τοποθετηθούν μία ανά δύο χιλιάδες (2.000) περίπου προστατευόμενα
ελαιόδενδρα ομοιόμορφα κατανεμημένες εντός των ελαιώνων.
• Ένας παγιδοθέτης πραγματοποιεί το ανώτερο δύο (2) ημερομίσθια ανά αλλαγή παγίδων.
• ο κάθε παγιδοθέτης θα εξυπηρετεί ημερησίως τουλάχιστον 30 παγίδες και κατά μέγιστο 40
παγίδες.
Η τεχνική προσφορά του αναδόχου μπορεί να περιλαμβάνει διαφορετικό συνδυασμό Τοπ. ή
Δημ. Κοινοτήτων, προκειμένου να συμπληρωθούν τουλάχιστον 30 παγίδες ανά ημερομίσθιο
και να τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας.

ΜΕΙΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί δικαίωμα εξαίρεσης περιοχών ενός τμήματος στις οποίες
διαπιστώνει ότι δεν υφίστανται οι απαραίτητες προϋποθέσεις εφαρμογής του προγράμματος
παγιδοθεσίας (εφαρμόζεται όταν η καρποφορία ελαιοδέντρων είναι μεγαλύτερη από 25% για τις
ελαιοποιήσιμες και 20% για τις βρώσιμες) ή δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την
αλλαγή αυτών ή η καρποφορία καταστραφεί από κάποιο αστάθμητο παράγοντα.
Δεν θα εφαρμοστεί το Πρόγραμμα της παγιδοθεσίας στις Δημοτικές/Τοπικές Κοινότητες εφόσον
οι οικείοι Δήμοι μετά από σχετική απόφαση των Δημοτικών Συμβουλίων τους δεν αποδέχονται
την εφαρμογή του Προγράμματος.
ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΓΙΔΟΘΕΣΙΑΣ
Η διάρκεια όλου του έργου παγιδοθεσίας (παραλαβή, σήμανση, ανάρτηση, αλλαγές,
απανάρτηση, καθαρισμός και παράδοση στην Υπηρεσία των δακοπαγίδων) στα πλαίσια του
προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2019 κατά τα οριζόμενα
στην παρούσα είναι από 10/6/2019 έως 1/11/2019.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκαταστημένα σε:
α. σε κράτος - μέλος της Ένωσης,
β. σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)
γ. σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στον βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση προσαρτήματος Ι, της ως άνω συμφωνίας καθώς και Συνεταιρισμοί.
δ. σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ του παρόντος άρθρου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων
Συμβάσεων.
Επισημαίνεται ότι ο υποψήφιος δεν επιτρέπεται να συμμετάσχει σε διαγωνισμό αναδόχου ψεκασμού
ελαιοδέντρων που επίσης διενεργεί ή θα διενεργήσει η εν λόγω αναθέτουσα Αρχή, με ποινή
αποκλεισμού του συνόλου των προσφορών στις οποίες συμμετέχει. Οι Παγιδοθέτες δεν μπορεί να
είναι ταυτόχρονα και ψεκαστές σε ανάδοχο ψεκασμών και το αντίστροφο.

ΑΡΘΡΟ 2: ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
2.1 ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία διαγωνισμού, οικονομικός φορέας,
εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε
ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους
ακόλουθους λόγους:
2.1.1 Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασηςπλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ
C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ
του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα
(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο
του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία
κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου
της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
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στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011,
για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
τελεσίδικη αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου
αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά
κατ’ ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων
εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις η,(α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν
έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία
της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
2.1.2 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία του παρόντος διαγωνισμού
α) ο προσφέρων οικονομικός που έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος.
β) ο προσφέρων οικονομικός φορέας όταν η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει
με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2)
ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: i) τρεις (3) πράξεις
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση
2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι
οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ii) δύο (2) πράξεις επιβολής
προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις
της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά
από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό i και ii κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη
και δεσμευτική ισχύ.
2.1.3 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία του παρόντος διαγωνισμού, o οικονομικός
φορέας εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες
ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν
οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση
αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη
σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας.
2.2 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη παρούσα διαγωνιστική διαδικασία απαιτείται να
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της
προμήθειας.
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ΑΡΘΡΟ 3: ΧΡΟΝΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι Προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν Διαβιβαστικό Έγγραφο Υποβολής της προσφοράς τους
στον διαγωνισμό, το οποίο θα ευρίσκεται στο εξωτερικό μέρος του κυρίως φακέλου της
συμμετοχής
τους,
εντός
του οποίου θα
ευρίσκονται
τρεις
(3)
υποφάκελοι:
[1. υποφάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής, 2. υποφάκελος τεχνικής προσφοράς, 3.
υποφάκελος οικονομικής προσφοράς] υπογεγραμμένο από τον υποψήφιο ανάδοχο ή τον νόμιμο
εκπρόσωπο του υποψηφίου αναδόχου, στο οποίο θα αναγράφεται η διάρκεια ισχύος της προσφοράς.
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορές για ένα, περισσότερα ή όλα
τα τμήματα (Τμήμα Α, Τμήμα Β, Τμήμα Γ, Τμήμα Δ, Τμήμα Ε) όπως αυτά αναλύονται στον
Πίνακα I του Παραρτήματος Α’. Δεν μπορούν να υποβάλουν προσφορά για μέρος τμήματος αλλά
μόνο για το σύνολο των Δημοτικών ή Τοπ. Κοινοτήτων που αναφέρονται στο κάθε τμήμα.
Σε όλους τους φακέλους (στον κυρίως φάκελος και στους τρεις υπο-φακέλους) θα πρέπει να
αναγράφονται ευκρινώς τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα (ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ κλπ.
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ), ο αριθμός της διακήρυξης, η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
και να αναγράφει ευκρινώς τις ενδείξεις:
Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των
δακοπληθησμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους
ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της
Ελιάς έτους 2019 στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, με κριτήριο επιλογής την
χαμηλότερη τιμή.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ (ισόγειο)
Λ. ΧΑΪΝΑ 93, 34100, ΧΑΛΚΙΔΑ
Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό θα πρέπει να καταθέσουν την
προσφορά τους από την Δευτέρα 15/04/2019 έως και τη Τρίτη 30/04/2019 μέχρι και τις 15:00.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες
και επιστρέφονται.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών και Διενέργειας του Διαγωνισμού δεν αναλαμβάνει
καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των Προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που
αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο.
Οι Προσφορές που υποβλήθηκαν είτε μετά την καθορισμένη ημερομηνία, είτε δεν έφθασαν έγκαιρα
στο Τμήμα Γραμματείας, θα επιστρέφονται στους Προσφέροντες χωρίς να αποσφραγισθούν.
Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, θα είναι ελλιπείς, υπό αίρεση, ή θα
συνδυάζονται με προϋποθέσεις, δεν θα ληφθούν υπόψη.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές
μέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία πριν από την
λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές
μέρες. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς,
τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή
κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο
συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την
προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρου ανωτάτου ορίου, παράταση της
προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με
όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.
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Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται
ως απαράδεκτη και απορρίπτεται.
Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν ξέσματα, σβησίματα, διορθώσεις ή προσθήκες. Εάν δεν
προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίνεται ενιαία, η προσφορά απορρίπτεται.
Στον υποφάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» περιέχονται όσα
αναφέρονται στο άρθρο 4 της παρούσας.
Στον υποφάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιέχονται όσα αναφέρονται στο άρθρο
5 της παρούσας.
Στον υποφάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιέχονται όσα αναφέρονται στο
άρθρο 6 της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 4: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλλουν στον υποφάκελο με την ένδειξη
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής», τα εξής δικαιολογητικά:
(1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει,
υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου αναδόχου, στην οποία να
αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού για τον οποίο κατατίθεται η προσφορά και να δηλώνει
ότι η διάρκεια ισχύος της προσφορά είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές μέρες από την
επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
(2) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Άρθρο 79 παρ. 4 Ν.4412/2016).
Το ΤΕΥΔ συνιστά Υπεύθυνη Δήλωση (το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 158/2016 απόφαση της
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 3698/16-11-2016) των οικονομικών φορέων προς
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη και αποτελεί
προκαταρκτική απόδειξη ότι :
(α) δεν συντρέχουν εις βάρος του οικονομικού φορέα οι λόγοι αποκλεισμού που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.1.1, 2.1.2(α) και 2.1.3 του άρθρου 2.1 (ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ) της παρούσας
Διακήρυξης,
(β) ο οικονομικός φορέας πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής που έχει καθορισθεί στο άρθρο 2.2
(ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ) της παρούσας Διακήρυξης.
Στο παράρτημα Η’ της παρούσης παρέχεται το ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
Διακήρυξης. Επίσης είναι ανηρτημένο σε επεξεργάσιμη μορφή (.doc) στη διαδικτυακή πύλη της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος www.pste.gov.gr μαζί με τα αλλά έγγραφα της παρούσας
Διακήρυξης. Οι οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν το ΤΕΥΔ και το υποβάλλουν υπογεγραμμένο
στον Φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής».
Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) υποβάλλεται με μόνη την υπογραφή, του
κατά περίπτωση νόμιμου εκπροσώπου του υποψήφιου οικονομικού φορέα ή αρμοδίως
εξουσιοδοτημένου προς τούτο φυσικού προσώπου, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό
πλαίσιο που διέπει τον οικονομικό φορέα για την προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού
που αναφέρονται στην παράγραφο 2.1.1 του άρθρο 2 της παρούσας διακήρυξης για το σύνολο των
φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν (άρθρο 79Α του Ν.4412/2016).
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του άρθρου 79Α του Ν. 4412/2016,
νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό
εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης
συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των
διατάξεων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Κανονισμός (ΕΕ) 2017/6 &
Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ΕΑΑΔΗΣΥ).

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ
για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) δεν απαιτείται να φέρει βεβαίωση του
γνησίου της υπογραφής των κατά νόμο υπόχρεων προς υπογραφή του. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι
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τυχόν ανακριβής ή ψευδής δήλωση επιφέρει τις έννομες συνέπειες της ψευδούς ή ανακριβούς
δήλωσης που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία.
(4) Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού
προσώπου.
Για τις Ανώνυμες Εταιρίες (Α.Ε.):
 Το φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως απ' όπου προκύπτει η σύσταση καθώς και η
πλέον πρόσφατη τροποποίηση του καταστατικού (φωτοαντίγραφο).
 Απόσπασμα Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή του ισχύοντος Διοικητικού
Συμβουλίου (ακριβές αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου).
 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συγκρότησή του σε σώμα, από το οποίο να
προκύπτουν τα πρόσωπα που νόμιμά εκπροσωπούν και δεσμεύουν με την υπογραφή τους το
νομικό πρόσωπο, μαζί με τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης (φωτοαντίγραφα).
Για τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.):
 Φωτοαντίγραφο του πλέον πρόσφατου κωδικοποιημένου καταστατικού.
 Το φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως όπου δημοσιεύθηκε η περίληψη του
καταστατικού (φωτοαντίγραφο).
Για τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές (ΙΚΕ), τις Ομόρρυθμες (Ο.Ε.) και τις Ετερόρρυθμες Εταιρίες (Ε.Ε.):
 Φωτοαντίγραφο του πλέον πρόσφατου κωδικοποιημένου καταστατικού.
 Φωτοαντίγραφο της πλέον πρόσφατης τροποποίησης.
Για ατομική επιχείρηση – Φυσικό Πρόσωπο:
 Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
(5) Εγγύηση συμμετοχής (επί ποινή αποκλεισμού) το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 2%
επί της προϋπολογιζόμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται με τον φάκελο υποβολής
της προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 1α του αρ. 72
του Ν.4412/2016 και λαμβάνεται από οποιοδήποτε Πιστωτικό Ίδρυμα της χώρας ή με Γραμμάτιο
Συστάσεως Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών κα Δανείων. Το ύψος της εγγυητικής
συμμετοχής ανά τμήμα αναφέρεται αναλυτικά στο άρθρο 13 (ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ) της παρούσας
Διακήρυξης.
(6) Παραστατικό εκπροσώπησης εφόσον οι υποψήφιοι ανάδοχοι συμμετέχουν στον διαγωνισμό με
αντιπρόσωπό τους.
ΑΡΘΡΟ 5: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Στον υπο-φάκελο της τεχνική προσφοράς πρέπει να περιέχονται επί ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι:
Δικαιολογητικά Πιστοποίησης Τεχνικής Κατάρτισης
 Κατάσταση σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ του Παραρτήματος Γ’ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) της παρούσας.
 Σύμβαση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης Τεχνικού Υπεύθυνου (Γεωπόνου ή
Τεχνολόγου Φυτικής Παραγωγής κ.λ.π., όπως προβλέπεται για τον τομεάρχη) για το διάστημα
από 10/6/2019 έως 1/11/2019, εφόσον ο ίδιος ο Ανάδοχος δεν είναι ο ίδιος (γεωπόνος ή όπως
ορίζεται ανωτέρω για τον Τεχνικό Υπεύθυνο), καθώς επίσης αντίγραφο του πτυχίου του και
βεβαίωση ασκήσεως επαγγέλματος.
 Μία υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής (επί ποινή απορρίψεως) από
αρμόδια αρχή στην οποία θα δηλώνονται τα παρακάτω:
1. Έχει την Ικανότητα εξεύρεσης παγιδοθετών για κάθε Τοπική ή Δημοτική κοινότητα
σύμφωνα με τον Πίνακα Ι του Παραρτήματος Α της παρούσας, κάθε Τμήματος για το
οποίο υποβάλλει προσφορά.
2. Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης παγιδοθετών σε κάποια τοπική ή δημοτική
Κοινότητα, από αυτά που παρουσιάστηκαν στο διαγωνισμό, θα υποστεί τις συνέπειες
της ψευδούς δηλώσεως καθώς και τις συνέπειες που προβλέπονται από το διαγωνισμό
για την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
3. Οι δακοπαγίδες θα τοποθετηθούν μία ανά δύο χιλιάδες (2.000) περίπου
προστατευόμενα ελαιόδενδρα ομοιόμορφα κατανεμημένες εντός των ελαιώνων.
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4. Ένας παγιδοθέτης θα πραγματοποιεί το ανώτερο δύο (2) ημερομίσθια ανά αλλαγή
παγίδων (έως 40 παγίδες ανά ημερομίσθιο).
5. Ο κάθε παγιδοθέτης θα εξυπηρετεί ημερησίως τουλάχιστον 30 παγίδες και κατά
μέγιστο 40 παγίδες.
6. Για όλα τα τμήματα, και όσον αφορά τον Πίνακα Ι του Παραρτήματος Α, η στήλη
"Αριθμός Ημερομισθίων ανά αλλαγή” και ως εκ τούτου και η στήλη "Προτεινόμενος
Αριθμός Παγιδοθετών”, σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί μείωση του αντικειμένου
(εξαίρεση περιοχών λόγω μειωμένης καρποφορίας ή μη αποδοχής δακοκτονίας από
τους Δήμους), θα διαμορφωθούν σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των
ανωτέρω.
Στην περίπτωση που ο συμμετέχων είναι νομικό πρόσωπο, αγροτικός συνεταιρισμός ή ένωση
αγροτικών συνεταιρισμών, την υπεύθυνη δήλωση θα την υπογράψει ο νόμιμος εκπρόσωπός τους
όπως ο νόμος ορίζει.
Στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να
εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων
λέξεων όπως «δωρεάν») αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.
Όλα τα αναλυτικά τεχνικά στοιχεία-τεχνικές προδιαγραφές καθώς και οι λεπτομέρειες σχετικά με
την εφαρμογή της παγιδοθεσίας περιγράφονται στο Παράρτημα Γ’ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ).
ΑΡΘΡΟ 6: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ συμπληρώνοντας τα Υποδείγματα
των Οικονομικών προσφορών του Παραρτήματος Δ’ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ).
Το συνολικό ποσό της οικονομικής προσφοράς του κάθε τμήματος δεν μπορεί να υπερβαίνει τον
προϋπολογισμό του τμήματος (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα Ι-Παράρτημα Α').
Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή της οικονομικής προσφοράς χωρίς ΦΠΑ
για κάθε τμήμα (Τμήμα Α', Β’, Γ’,Δ’, Ε’).
Προσφορά που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης
των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
ΑΡΘΡΟ 7: ΔΙΚΑΙΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση,
εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’
αυτόν από την Αναθέτουσα Αρχή, (Άρθρο 103 του Ν. 4412, ΦΕΚ 147 Α’/08-08-2016,) με βεβαίωση
παραλαβής, οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα ακόλουθα έγγραφα και
δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται
στην παρούσα Διακήρυξη.
Α. Έλληνες (Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα):
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν
καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για:
 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,
 δωροδοκία,
 απάτη,
 Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,
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νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας,
 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά:
α) στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε. και Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε τους διαχειριστές, β) στις Περιπτώσεις Α.Ε., τον
διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.
(2) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει
ότι τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς όσο και κατά την ημερομηνία της ως
άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
(3) Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης
Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν
εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής.
Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το υπ. αρ. πρωτ. ΕΞ-12161-2018/10001 έγγραφο του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Σώμα επιθεώρησης Εργασίας –
Γραφείο Ειδικού Γραμματέα αναφορικά με την αδυναμία έκδοσης Πιστοποιητικού από τη
Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το
οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού
φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής, για την απόδειξη της μη υπαγωγής του αναδόχου στις ως άνω
περιπτώσεις, ο ανάδοχος πρέπει να υποβάλει την προβλεπόμενη από το άρθρο 80 παρ. 2, του Ν.
4412/16, ένορκη βεβαίωση.
(4) Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει
ότι δεν τελούν σε πτώχευση, σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή δεν
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάστασης προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
(5) Πιστοποιητικό/Βεβαίωση του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η
εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού,
και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης.
Β. Αλλοδαποί (Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα):
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με
αμετάκλητη δικαστική απόφαση για:
 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,
 δωροδοκία,
 απάτη,
 Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,
 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας,
 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
ή ελλείψει αυτού, άλλου ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή
διοικητική αρχή του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο εν λόγω Οικονομικός Φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι
προϋποθέσεις.
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά:
α) στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε. και Ο.Ε., Ε.Ε., τους διαχειριστές, β) στις Περιπτώσεις Α.Ε., τον
διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.
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(2) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει
ότι τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς όσο και κατά την ημερομηνία της ως
άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
(3) Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης
Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν
εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής.
Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το υπ. αρ. πρωτ. ΕΞ-12161-2018/10001 έγγραφο του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Σώμα επιθεώρησης Εργασίας –
Γραφείο Ειδικού Γραμματέα αναφορικά με την αδυναμία έκδοσης Πιστοποιητικού από τη
Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το
οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού
φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής, για την απόδειξη της μη υπαγωγής του αναδόχου στις ως άνω
περιπτώσεις, ο ανάδοχος πρέπει να υποβάλει την προβλεπόμενη από το άρθρο 80 παρ. 2, του Ν.
4412/16, ένορκη βεβαίωση
(4) Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει
ότι δεν τελούν σε πτώχευση, σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή δεν
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάστασης προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
(5) Πιστοποιητικό/Βεβαίωση του οικείου Επιμελητηρίου ή της αρμόδιας αρχής της χώρας
εγκατάστασής τους), με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό
επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να
παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
Γ. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
Υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που
συμμετέχει στην Ένωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147).
Δ. Οι Συνεταιρισμοί:
(1)
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες, τα οποία θα
αφορούν τον Πρόεδρο του Διοικητικού τους Συμβουλίου.
(2)
Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω
έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του
παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση του οικονομικού φορέα
προς υποβολή των δικαιολογητικών.
Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της
χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
ΑΡΘΡΟ 8: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Διαδικασία αποσφράγισης - Ανάδειξη Μειοδότη
Οι προσφορές των ενδιαφερομένων, που υποβλήθηκαν στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Διοικητικού
Οικονομικού - Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, θα παραδοθούν στην Επιτροπή Διαγωνισμού, την
ημέρα και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού που ορίζεται από τη διακήρυξη.
Κατά τη διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών, οι συμμετέχοντες δύνανται να
παρίστανται στον διαγωνισμό. Στη περίπτωση αυτή οι προμηθευτές ή οι αντιπρόσωποι αυτών πρέπει
να είναι εφοδιασμένοι με το δελτίο αστυνομικής τους ταυτότητας.
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Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του
διαγωνισμού. Η επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας, ήτοι την
αποσφράγιση των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην διακήρυξη.
Η αποσφράγιση γίνεται με τη παρακάτω διαδικασία:
1ο ΣΤΑΔΙΟ: Αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής και μονογράφονται τα
δικαιολογητικά συμμετοχής.
Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στη διακήρυξη. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά συμμετοχής δε γίνουν
αποδεκτά, δεν αποσφραγίζεται ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς.
Για τις προσφορές, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έγιναν αποδεκτά, αποσφραγίζονται
οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα
τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο .
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την
αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών, δεν αποσφραγίζονται,
αλλά επιστρέφονται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της απόφασης απόρριψης της
προσφοράς ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων κατ’ αυτής ή έχει
υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο.
Στην συνέχεια ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς,
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη διακήρυξη.
2ο ΣΤΑΔΙΟ: Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται μετά την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών, η επιτροπή του
διαγωνισμού καταχωρεί σε έγγραφο - πρακτικό τα στοιχεία των οικονομικών προσφορών των
ενδιαφερομένων.
Το πρακτικό αυτό στο οποίο περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία (δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνική
και οικονομική προσφορά) των ενδιαφερομένων στον διαγωνισμό (προκρινόμενων και
απορριπτέων) διαβιβάζεται στο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, ήτοι την Οικονομική Επιτροπή της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τη λήψη απόφασης ανάδειξης του αναδόχου, στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Μειοδότης θα αναδειχθεί ο συμμετέχων που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ.
ΑΡΘΡΟ 9: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 127 του ν.4412/2016 (Α’147), σύμφωνα με το οποίο:
1.Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ
(χωρίς Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής
της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι
το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής
συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.
2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα
οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016 (Α’147), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο
376 παράγραφος 11 του ως άνω αναφερόμενου νόμου. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της
διακήρυξης ή της πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω
προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης,
απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου
με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί
δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει
δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
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ΑΡΘΡΟ 10: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ

Η αναθέτουσα αρχή με εδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης εφόσον η διαδικασία απέβη
άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή
αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
και τα έγγραφα της σύμβασης ή στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του
άρθρου 105 του Ν. 4412/2016.
Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου και στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας.
β)αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης
άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την
αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο.
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης.
δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη.
ε) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του ν.4412/2016.
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος.
Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η
αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία
ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που
εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
Ως εκ τούτου, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να εισηγηθεί στην Οικονομική Επιτροπή την επανάληψη της
διαγωνιστικής διαδικασίας με τους ίδιους ή τροποποιημένους όρους προκειμένου για την ανάδειξη
αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 11: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
1. Στον προσφέροντα στον οποίο θα γίνει κατακύρωση του διαγωνισμού, αποστέλλεται σχετική
ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον το είδος, την ποσότητα, την τιμή, τον φορέα για τον
οποίο προορίζονται οι υπηρεσίες, τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους
της διακήρυξης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων τους.
2. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος), αυτός θα κληθεί να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο,
εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’
αυτόν, (άρθρο 103 του Ν. 4412, ΦΕΚ 147 Α’) με βεβαίωση παραλαβής, τα δικαιολογητικάέγγραφα (Δικαιολογητικά κατακύρωσης) που αναφέρονται στο Άρθρο 2 σημείο 2 της παρούσης,
κατά περίπτωση.
3. Εάν ο προσφέρων στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση,
κηρύσσεται έκπτωτος, με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα
από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.
Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν
(σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 4412/ΦΕΚ ΑΊ47) είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος
κηρύσσεται έκπτωτος και (με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν.4412 /ΦΕΚ147 Α’) η εγγύηση
συμμετοχής του καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της
Διακήρυξης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν
κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης
ματαιώνεται.
Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα
πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του (σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/ΦΕΚ
ΑΊ47) και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως
είχαν οριστεί στα έγγραφα της Διακήρυξης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του
προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται.
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ΑΡΘΡΟ 12: ΣΥΜΒΑΣΗ

Ο προσφέρων στον οποίο κατακυρώθηκε η παροχή υπηρεσίας, υποχρεώνεται να υπογράψει τη
σχετική σύμβαση εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία έγγραφης ειδοποίησής του από την
υπηρεσία, προσκομίζοντας ταυτόχρονα και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης
(Παράρτημα Ε’ - Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Εκτέλεσης), το ύψος της οποίας ανέρχεται σε
ποσοστό 5% επί του συνολικού ποσού της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.
Η Σύμβαση, που περιλαμβάνει λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την
υλοποίηση της υπηρεσίας, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων
μερών, καταρτίζεται με βάση την κατακύρωση, την προσφορά και την Διακήρυξη.
Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα, θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και δεν
μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσης.

ΑΡΘΡΟ 13: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη - μέρη της Συμφωνίας
Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 (
Α 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα
αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται
από επίσημη μετάφραση, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται. Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων
αναδόχων ή κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις
υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται
αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ (€).Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των
οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της
εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση
του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση
παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως
και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι)
την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή
μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο
απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό
και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
Α. Εγγύηση Συμμετοχής:
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό οι προσφέροντες υποχρεούνται (επί ποινή αποκλεισμού) να
προσκομίσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 2% επί
της προϋπολογιζόμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται με τον φάκελο υποβολής της
προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 1α του αρ. 72
του Ν. 4412/2016 και λαμβάνεται από οποιοδήποτε Πιστωτικό Ίδρυμα της χώρας ή με Γραμμάτιο
Συστάσεως Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών κα Δανείων.
Το ποσό της εγγυητικής ανέρχεται για το κάθε τμήμα ως ακολούθως:
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ΤΜΗΜΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ (ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ)

A

13.139,30 €

262,79 €

B

8.596,22 €

171,92 €

Γ

23.338,96 €

466,78 €

Δ

14.252,80 €

285,06 €

Ε

668,10 €

13,36 €

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης, άλλως η προσφορά
απορρίπτεται.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. Η
εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα
οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια
ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 2, δεν
προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
Υπόδειγμα εγγύησης συμμετοχής υπάρχει στο Παράρτημα Ε’ της παρούσας.
Β. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης :
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το
άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της
σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον
τα αναφερόμενα στην πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου και επιπλέον τον αριθμό και τον
τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της πρέπει να είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο
άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
Ο χρόνος ισχύς της εγγυητικής καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι κατά δύο μήνες (2) μεγαλύτερος από
τον συμβατικό χρόνο που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 15, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση,
συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης,
εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως
αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω
εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
Κατά τα λοιπά, αναφορικά με τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/16.
Υπόδειγμα εγγύησης καλής εκτέλεσης υπάρχει στο Παράρτημα Ε’ της παρούσας.
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ΑΡΘΡΟ 14: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια όλου του έργου παγιδοθεσίας (παραλαβή, σήμανση, ανάρτηση, αλλαγές, απανάρτηση,
καθαρισμός και παράδοση στην Υπηρεσία των δακοπαγίδων) στα πλαίσια του προγράμματος
Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2019 κατά τα οριζόμενα στην παρούσα είναι
από 10/6/2019 έως 1/11/2019.

ΑΡΘΡΟ 15: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132
του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221
του ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 16: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16.
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει
αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 17: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ

1.
2.

3.

4.

Σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης της σήμανσης ή της ανάρτησης ή της αλλαγής ή της
απανάρτησης, ή του καθαρισμού ή της παράδοσης των δακοπαγίδων επιβάλλεται στον ανάδοχο
πρόστιμο για κάθε μέρα αδικαιολόγητης καθυστέρησης.
Συγκεκριμένα:
 Για καθυστέρηση μίας (1) ημέρας στον ανάδοχο καταλογίζεται πρόστιμο ίσο με 0,5% της
 συμβατικής αξίας (χωρίς το ΦΠΑ) των αναρτηθέντων δακοπαγίδων.
 Για την καθυστέρηση δύο (2) ημερών στον ανάδοχο καταλογίζεται πρόστιμο ίσο με 2% της
 συμβατικής αξίας (χωρίς το ΦΠΑ) των αναρτηθέντων δακοπαγίδων.
 Για καθυστέρηση τριών ημερών στον ανάδοχο καταλογίζεται πρόστιμο ίσο με 5% της
 συμβατικής αξίας (χωρίς το ΦΠΑ) των αναρτηθέντων δακοπαγίδων Το ποσό
παρακρατείται από την αμοιβή ή την εγγύηση.
Αν η καθυστέρηση είναι άνω των τριών (3) ημερών ο ανάδοχος κατόπιν αποφάσεως του
Περιφερειάρχη κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα απ' αυτήν.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, εκπίπτεται υπέρ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας-Δ/νση
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Εύβοιας, κατά το ποσοστό των μη εκτελεσθέντων
έργων και ο ανάδοχος αποκλείεται προσωρινά ή μόνιμα του διαγωνισμού της δακοκτονίας.
Επίσης καταλογίζεται σε βάρος του ζημιά που άμεσα ή έμμεσα έχει προκύψει από τη μη εκτέλεση
της σύμβασης.
Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος αν η καθυστέρηση οφείλεται στην υπηρεσία ή σε λόγους
ανωτέρας βίας. Η επίκληση λόγων ανώτερης βίας μπορεί να γίνεται αυθημερόν (24 ώρες) και
εντός τριών (3) ημερών η προσκόμιση των αποδεικτικών στοιχείων. Διαφορετικά χάνει το
δικαίωμα να επικαλεστεί εκ των υστέρων τους λόγους ανωτέρας βίας.
Οι Αποφάσεις του Περιφερειάρχη περί καθορισμού και καταλογισμού των από την παρούσα
προβλεπόμενων κυρώσεων αποτελούν βέβαιους και εκκαθαρισμένους τίτλους απαιτήσεων της
Περιφέρειας, αναγνωρίζονται δε ως τέτοιοι από τους αναδόχους.
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ΑΡΘΡΟ 18: ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Η διαπίστωση της καλής εκτέλεσης της παγιδοθεσίας γίνεται με πρακτικό που συντάσσεται και
υπογράφεται από τον Διευθυντή Εργασιών Δακοκτονίας, τους Επόπτες δακοκτονίας και από τον
ανάδοχο ή εκπρόσωπό του.
Το πρακτικό θα συντάσσεται βάσει των ημερήσιων δελτίων εργασίας, (Υποδ. 1-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε) τα
οποία θα συντάσσονται από τον ανάδοχο και θα συνυπογράφονται από τον Τομεάρχη, από τον
Επόπτη Δακοκτονίας και τον ανάδοχο ή τον εκπρόσωπό του και του μηνιαίου συγκεντρωτικού
δελτίου εργασίας, (Υποδ. 2-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε) που προκύπτει από τα ημερήσια δελτία εργασίας και
θα συνυπογράφεται από τον ανάδοχο, τον επόπτη δακοκτονίας και τον Δ/ντη εργασιών
δακοκτονίας.
Οι προς ανάρτηση παγίδες έχουν καθοριστεί από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
βάσει των δικών της στοιχείων.
Σε περίπτωση διαφωνίας του εργολάβου ως προς την οριζόμενη έκταση για την ανάρτηση των
δακοπαγίδων ή άλλο θέμα παραπέμπεται σε επιτροπή καθοριζόμενη από το Δ/ντη Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής η απόφαση της οποίας θα είναι οριστική και τελεσίδικη και δεν
υπόκειται σε κανένα ένδικο μέσο.

ΑΡΘΡΟ 19: ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Απαγορεύεται με ποινή έκπτωσης η εκχώρηση από τον ανάδοχο μέρους ή του συνόλου του
κατακυρωθέντος έργου, χωρίς ειδική έγκριση της υπηρεσίας και υπογραφή της σχετικής πράξης.
ΑΡΘΡΟ 20: ΤΡΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή στον ανάδοχο θα γίνεται, στο τέλος του μήνα εργασίας και αφού συνταχθεί το σχετικό
πρακτικό καλής εκτέλεσης των εργασιών παγιδοθεσίας όπως προβλέπεται από την παρούσα και θα
γίνεται αμέσως μετά την εκταμίευση των πιστώσεων που έχουν εξασφαλιστεί με εισήγηση του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών.
Δικαιολογητικά για την πληρωμή του προμηθευτή είναι
Πρωτόκολλο καλής εκτέλεσης παγιδοθεσίας .
Τιμολόγιο του αναδόχου που να φέρει την ένδειξη «Επί πιστώσει».
Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά.
Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν.4270/2014
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται με τον προβλεπόμενο φόρο εισοδήματος (άρθρου 64 του
Ν.4172/2013).
Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται επίσης με τις κάτωθι κρατήσεις

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (εδαφ. 7, παρ. 3 άρθρου 4 του Ν.4013/11 όπως έχει αντικατασταθεί με
την παρ. 7 του άρθρου 375 του Ν.4412/16). Η κράτηση της απόφασης αυτής υπάγεται σε χαρτόσημο
3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου (άρθρο 7 της
υπουργ. αποφ.5143/14).
β) Κράτηση 0,06 % επί της καθαρής συμβατικής αξίας υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (ΑΕΠΠ).Η κράτηση της απόφασης αυτής υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ
χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου (άρθρο 7 της υπουργ.
αποφ.5143/14).
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δημόσιο και αποδίδεται από τον Ανάδοχο.
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ΑΡΘΡΟ 21: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για κάθε γενικά ζήτημα που δεν προβλέπεται από την πατούσα διακήρυξη και για κάθε
παράβαση των όρων της σύμβασης, έχουν ισχύ οι διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/0808-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες
2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)».
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ι. ΓΕΝΙΚΑ
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναρτήσει τις δακοπαγίδες που αναφέρονται στην παρούσα
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (τις οποίες χορηγεί η Υπηρεσία).
2. Η σήμανση-ανάρτηση, αλλαγές, απανάρτηση, καθαρισμός και παράδοση των παγίδων θα γίνει
εντός του χρονικού διαστήματος από 10/6/2019 έως 1/11/2019. Οι ημερομηνίες σήμανσηςανάρτησης και απανάρτησης των δακοπαγίδων θα καθοριστούν από τη Δ/νση Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής με έγγραφη εντολή.
3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αρχίσει την τοποθέτηση των παγίδων μέσα σε 24 ώρες από την
ειδοποίηση εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην εντολή ή αν υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας, οι
οποίοι πρέπει να αναφερθούν εγγράφως εντός 24 ωρών από τον εργολάβο στην Υπηρεσία.
4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται πρόθυμα στις υποδείξεις των αρμοδίων
υπαλλήλων της δακοκτονίας (Δ/ντή Εργασιών Δακοκτονίας - Εποπτών Δακοκτονίας Τομεαρχών και του Λογιστική - Διαχειριστή της Δακοκτονίας).
5. Σε περίπτωση που οι αναρτήσεις δακοπαγίδων δε γίνουν σύμφωνα με τους όρους και τις
υποδείξεις της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, ο ανάδοχος πέραν των
κυρώσεων που αναφέρονται στα άρθρα της παρούσας διακήρυξης δε θα αμείβεται για το
εκτελεσθέν έργο την ημέρα αυτή και είναι υποχρεωμένος να τις ξανά αναρτήσει όπως αρχικά
του είχε υποδειχθεί.
6. Εφόσον ο ανάδοχος τηρήσει τις οδηγίες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής για
την διαχείριση των δακοπαγίδων σύμφωνα με τα οριζόμενα, δεν φέρει ευθύνη για την
αποτελεσματικότητα των συλλήψεων αυτών.
7. Οι δακοπαγίδες παρέχονται στον ανάδοχο δωρεάν και παραδίδονται σ' αυτόν από τον
Διαχειριστή στην αποθήκη της Υπηρεσίας. Αυτές μεταφέρονται και διανέμονται στους
παγιδοθέτες με ευθύνη & δαπάνη του αναδόχου. Θα γίνεται αυστηρός έλεγχος στη διαχείριση
των υλικών και θα καταλογίζεται η αξία τους στον ανάδοχο. Η μεταφορά και φύλαξη των
παγίδων σε όλα τα στάδια (Παραλαβή-Ανάρτηση-Αλλαγές-Απανάρτηση-Καθαρισμός και
Παράδοση στην Υπηρεσία) θα γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή λόγω του εύθραυστου υλικού τους.
8. Ο ανάδοχος θα μεριμνά για την άριστη κατάσταση και λειτουργία των δακοπαγίδων.
9. Με ευθύνη του ανάδοχου θα πρέπει να λάβουν γνώση όλοι οι παγιδοθέτες των τεχνικών
προδιαγραφών της παγιδοθεσίας.
10. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για τη συνεργασία και την υποβοήθηση του τομεάρχη στη
διαδικασία της δειγματοληψίας ελαιοκάρπου, όποτε και με όποιον τρόπο ζητηθεί από αυτόν.
ΙΙ. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΓΙΔΟΘΕΣΙΑΣ
Α. ΓΕΝΙΚΑ
Για την παγιδοθεσία που θα γίνει τη τρέχουσα δακική περίοδο θα χρησιμοποιηθούν
δακοπαγίδες γυάλινες τύπου Mcphail που θα παραχωρηθούν από την Υπηρεσία μας.
Οδηγίες εφαρμογής τους θα δοθούν εγγράφως προς τον ανάδοχο η τους ανάδοχους που θα
προκύψουν από τον εν λόγω διαγωνισμό πριν την έναρξη της παγιδοθεσίας.
Β. ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΛΑΙΟΔΕΝΡΩΝ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΑΚΟΠΑΓΙΔΩΝ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωρίζει και να είναι σε θέση να εφαρμόσει τα συστήματα
γεωπληροφορίας (GIS) και παγκόσμιο σύστημα προσδιορισμού θέσης (GPS) για την
ολοκληρωμένη διαχείριση των εφαρμογών που περιλαμβάνει τον μέγιστο έλεγχο αυτών, την
διατήρηση δεδομένων δακοσυλλήψεων, όπως καταγραφή θέσης παγίδας και πληθυσμό
συλληφθέντων δάκων ανά παγίδα αρσενικών και θηλυκών, καθώς και την μετέπειτα ανάλυση
αυτών για τον προγραμματισμό των ψεκασμών καταπολέμησης του δάκου της ελιάς σε όσες
ελαιοκομικές περιοχές που υποδειχθούν από την Δ/νση Α.Ο.Κ. Π.Ε. Ευβοίας.
Οι δακοπαγίδες θα τοποθετηθούν μία ανά δύο χιλιάδες (2.000) περίπου προστατευόμενα
ελαιόδενδρα ομοιόμορφα κατανεμημένες εντός των ελαιώνων.
1. ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΩΝ
Η ημερομηνία σήμανσης των ελαιοδένδρων από τους παγιδοθέτες στα οποία θα αναρτηθούν οι
δακοπαγίδες θα οριστεί από την Υπηρεσία.
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Η σήμανση θα γίνει με άσπρισμα του κορμού των ελαιοδένδρων, περιφερειακά σε δακτύλιο 50
εκατοστών και σε σημείο που να είναι ορατό από μεγάλη απόσταση.
Επίσης η σήμανση θα γίνει με λήψη στίγματος σε σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ με GPS που θα
χορηγηθεί από την Υπηρεσία.
2. ΑΝΑΡΤΗΣΗ-ΑΛΛΑΓΗ ΔΑΚΟΠΑΓΙΔΩΝ-ΑΠΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΗΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ
Η ημερομηνία ανάρτησης των δακοπαγίδων θα πραγματοποιηθεί σε ημερομηνία που θα καθοριστεί
με δική μας εντολή, υπό την επίβλεψη των τεχνικών υπαλλήλων της Υπηρεσίας (Τομεαρχών
Δακοκτονίας) και του Τεχνικού Υπεύθυνου.
Η ανάρτηση των δακοπαγίδων θα γίνεται όχι σε οποιοδήποτε ελαιόδενδρο, αλλά σε δένδρα με
πλούσια καρποφορία και κανονική ανάπτυξη.
Απαγορεύεται η ανάρτηση σε ελαιόδενδρα, καχεκτικά, χωρίς καρποφορία και σε δέντρα που είναι
κοντά σε δρόμο αγροτικό ή ταχείας κυκλοφορίας.
Δεν τοποθετούνται παγίδες σε ελαιώνες που είναι ενταγμένοι στη Βιολογική Καλλιέργεια.
Η ανάρτηση θα γίνεται στο Β.Δ τμήμα της κόμης του ελαιοδένδρου και σε σημείο σκιερό.
Μετά την ανάρτηση των δακοπαγίδων θα φτιαχτεί ένα πρόχειρο σκαρίφημα, όπου θα αναγράφεται
ο αριθμός της παγίδας, η τοποθεσία και ο ιδιοκτήτης του κτήματος.
Η ομοιομορφία της αρίθμησης σκοπό έχει όταν αργότερα θα έχουμε δακοσυλλήψεις ορισμένων
δακοπαγίδων σε μια τοποθεσία αυτές θα πρέπει να έχουν και συνεχόμενο αύξοντα αριθμό (δηλαδή
στην ίδια τοποθεσία δεν θα πρέπει να έχουμε π.χ. τον 5, 30, 60, 70 αριθμό παγίδας αλλά αυτοί να
είναι π.χ. 5 - 6 - 7 - 8 σε μια τοποθεσία). Η αρίθμηση των παγίδων κατά Τοπική ή Δημοτική
Κοινότητα θα είναι χωριστή.
Η καταγραφή των στοιχείων και η αποστολή τους στην Υπηρεσία θα γίνεται με τη χρήση της
τεχνολογίας GPS και των φορμών Google Drive, με τη μέθοδο που έχει έχει αναπτυχθεί και
δοκιμαστεί πειραματικά κατά τις προηγούμενες περιόδους δακοκτονίας ύστερα από την απαραίτητη
ενημέρωση από την Υπηρεσία μας.
Για το σκοπό αυτό οι παγιδοθέτες θα πρέπει να διαθέτουν κινητό τηλέφωνο τύπου smart phone, με
λειτουργικό σύστημα Android και σύνδεση στο διαδύκτιο (intenet) μέσω της κινητής τηλεφωνίας,
στο οποίο και θα εγκαταστήσουν την κατάλληλη εφαρμογή που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία
Στην περίπτωση που για τεχνικού λόγους και ύστερα από συνεννόηση με την Υπηρεσία η
καταγραφή και αποστολή των στοιχείων θα γίνεται με την προηγούμενη μέθοδο σύμφωνα με την
οποία κάθε παγιδοθέτης θα συμπληρώνει την καρτέλα της παγίδας (Υποδ. 3) και θα συμπληρώνει το
ημερήσιο Δελτίο Συλλήψεως δάκων (Υποδ. 4) που θα είναι διπλότυπο και θα το παραδίδει στον
τομεάρχη και με βάση αυτό θα ενημερώνει το αρχείο δακοσυλλήψεων.
Η πλήρωση (γέμισμα) της δακοπαγίδας θα γίνεται με το ελκυστικό διάλυμα, θειική αμμωνία 2% (1
κουταλάκι του γλυκού) και νερό 98%. Η θειική αμμωνία θα δίδεται στους παγιδοθέτες δαπάνη του
εργολάβου.
Σε κάθε ημέρα αλλαγής (ένα ημερομίσθιο=αλλαγή κατά ελάχιστο 30 παγίδων και κατά μέγιστο 40
παγίδες) ο παγιδοθέτης θα ετοιμάζει ελκυστικό διάλυμα 12 κιλών ήτοι σε 11,760 κιλά νερό θα
προσθέσει 240 γραμμάρια θεϊκής αμμωνίας, θα αλλάζει 30-40 παγίδες και σε κάθε παγίδα θα ρίχνει
300cc διαλύματος.
Σε περίπτωση που μετά το Σεπτέμβριο διαπιστώνεται ότι οι δακοπαγίδες δε λειτουργούν αντί για
διάλυμα θειικής αμμωνίας θα γεμίζουν με διάλυμα υδρολυμένης πρωτεΐνης (4% πρωτεΐνη), βόρακα
(1,5% βόρακας του εμπορίου) και 94,5% νερό.
Κατά την αλλαγή των δακοπαγίδων οι παγιδοθέτες θα πρέπει να καθαρίζουν τις παγίδες με άφθονο
νερό.
Η παγιδοθεσία - δειγματοληψία θα υλοποιείται ως εξής:
Ένα ημερομίσθιο αντιστοιχεί στην αλλαγή (ή ανάρτηση ή καθαρισμό-αποθήκευση) κατ' ελάχιστον 30
παγίδων και κατά μέγιστο 40 παγίδων.
 1 ημέρα για τη σήμανση των ελαιοδέντρων.
 1 ημέρα για την ανάρτηση των παγίδων.
 4 ημέρες αλλαγές τον Ιούνιο.
 Από 6 ημέρες αλλαγές τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο ενώ
συγχρόνως με την τελευταία αλλαγή θα πραγματοποιείται και η συλλογή των παγίδων.
 1 ημέρα πλύσιμο- συσκευασία- παράδοση και αποθήκευση παγίδων.
Οι 28 ημέρες αλλαγής θα είναι ο ανώτερος αριθμός και θα προσδιορίζεται από το Δ/ντη
δακοκτονίας και τους Επόπτες.
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Επίσης ο εργολάβος παγιδοθεσίας και το εργατοτεχνικό προσωπικό δακοκτονίας θα πραγματοποιεί
τρεις (3) δειγματοληψίες σε χρόνο που θα καθορίζεται από τους (Δ/ντη δακοκτονίας, Επόπτες).
Ένας παγιδοθέτης πραγματοποιεί το ανώτερο δύο (2) ημερομίσθια ανά αλλαγή παγίδων.
Εάν μία από τις ημέρες αλλαγής συμπέσει να είναι αργία (Κυριακή ή άλλη εορτή) τότε η αλλαγή θα
γίνεται ή την προηγούμενη από την κανονική ημέρα, εάν πρόκειται για την πρώτη ημέρα αλλαγής,
ή την επόμενη από την κανονική ημέρα εάν πρόκειται για τη δεύτερη ημέρα αλλαγής. Κάθε
παγιδοθέτης θα συμπληρώνει την καρτέλα της παγίδας (Υποδ. 3-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ) και θα
συμπληρώνει το ημερήσιο Δελτίο Συλλήψεως δάκων (Υποδ. 4-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ) που θα είναι
διπλότυπο και θα το παραδίδει στον τομεάρχη και με βάση αυτό θα ενημερώνει το αρχείο
δακοσυλλήψεων.
3. ΑΠΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Με έγγραφη εντολή της υπηρεσίας θα απαναρτηθούν οι δακοπαγίδες την ίδια μέρα της τελευταίας
αλλαγής. Οι παγίδες θα καθαριστούν, θα συσκευαστούν και θα παραδοθούν στις αποθήκες της
Υπηρεσίας που βρίσκονται στις περιοχές Βατώντα Ν. Αρτάκης και Ιστιαίας, μετά από υπογραφή
σχετικού πρωτοκόλλου ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ που θα συνυπογράφεται από τον
ΑΝΑΔΟΧΟ και εξουσιοδοτημένο όργανο της Υπηρεσίας.
4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΓΙΔΟΘΕΤΩΝ
Ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε μορφής ατύχημα του προσωπικού.
5. ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΓΙΔΟΘΕΣΙΑΣ
Οι εργασίες της παγιδοθεσίας θα ελέγχονται από τον Δ/ντη εργασιών δακοκτονίας, τους επόπτες
δακοκτονίας και τους Τομεάρχες δακοκτονίας. Καθημερινά κατά τη διάρκεια της παγιδοθεσίας ο
ανάδοχος θα συμπληρώνει ένα ημερήσιο δελτίο (ανά Τοπική ή Δημοτική Κοινότητα) εργασίας
παγιδοθέτη (διαχείρισης δακοπαγίδων) που θα του χορηγήσει η υπηρεσία, στο οποίο θα
αναγράφονται το ονοματεπώνυμο του παγιδοθετών, η εργασία (π.χ. ανάρτηση - αλλαγή κ.λ.π.) και ο
αριθμός των παγίδων.
Τα ημερήσια δελτία θα συνυπογράφονται από τον Ανάδοχο ή τον Τεχνικό Υπεύθυνο, τον Τομεάρχη
δακοκτονίας και τον Επόπτη δακοκτονίας και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία το αργότερο εντός
του πρώτου 5νθημέρου του επόμενου μήνα (π.χ. για το μήνα Ιούνιο τα ημερήσια δελτία θα
υποβληθούν έως τις 05-07-2019 και ούτω καθεξής).
6. ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η αμοιβή των παγιδοθετών ανά ημερομίσθιο (αλλαγή 30-40 παγίδων) εξαρτάται από τη συμφωνία
τους με τον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να τηρεί και να εφαρμόζει απαρέγκλιτα τις σχετικές
διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, σε ότι αφορά την αμοιβή, την ασφάλισή τους κτλ.
7. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο προϋπολογισμός του έργου αναλυτικά είναι ο κάτωθι:
Ανώτερη προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανά παγίδα για 34 τις μεταχειρίσεις (όπως περιγράφονται στην
παρ 2) 44,54 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. για όλη την περίοδο.
Σε όλη την περίοδο και για κάθε παγίδα θα πραγματοποιούνται 31 μεταχειρίσεις:
 1 σήμανση ελαιόδενδρων
 1 ανάρτηση παγίδων
 4 αλλαγές τον Ιούνιο
 6 αλλαγές τον Ιούλιο
 6 αλλαγές τον Αύγουστο
 6 αλλαγές τον Σεπτέμβριο
 6 αλλαγές τον Οκτώβριο (περιλαμβάνει και την συλλογή των παγίδων)
 1 πλύσιμο- συσκευασία- παράδοση και αποθήκευση παγίδων
Επίσης ο εργολάβος παγιδοθεσίας και το εργατοτεχνικό προσωπικό δακοκτονίας θα πραγματοποιεί
τρεις (3) δειγματοληψίες σε χρόνο που θα καθορίζεται από τους (Δ/ντη δακοκτονίας, Επόπτες).
Έτσι ανά 30-40 παγίδες θα πραγματοποιούνται τουλάχιστον 31 ημερομίσθια, ως εξής: 1 ημερομίσθιο
κατά την σήμανση, 1 ημερομίσθιο κατά την ανάρτηση, 4 ημερομίσθια (αλλαγές) τον Ιούνιο, 6 ημερομίσθια
(αλλαγές) τον Ιούλιο, 6 ημερομίσθια (αλλαγές) τον Αύγουστο, 6 ημερομίσθια (αλλαγές) τον Σεπτέμβριο και 6
ημερομίσθια (αλλαγές) τον Οκτώβριο. Η τελευταία αλλαγή του Οκτωβρίου θα είναι το νωρίτερο 21/10/2019 και
θα περιλαμβάνει και απανάρτηση, πλύσιμο και συλλογή των παγίδων.
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Προϋπολογισμός έργου για όλες τις μεταχειρίσεις: Αριθμός αναρτόμενων παγίδων 1346 Χ 44,54
ευρώ = 59.950,84 χωρίς Φ.Π.Α.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ

TMHMA …………..
α.α.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Τοπική ή Δημοτική Κοινότητα

Αριθμός
Παγίδων

Αριθμός
Ημερομισθίων

Αριθμός
Παγιδοθετών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΤΜΗΜΑ A
ΤΜΗΜΑ Α

Δημοτική ή Τοπική
Κοινότητα

Προστατ/να
Δένδρα

Αριθμός
Παγίδων

Αριθμός Ημερομισθίων
ανά αλλαγή

Τιμή προσφοράς σε €
χωρίς
ΦΠΑ
ανά
τοποθετημένη
δακοπαγίδα για όλη τη
δακική περίοδο και για
τις 34 μεταχειρίσεις

Προτεινόμενος
Αριθμός
Παγιδοθετών

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ & ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
1

ΔΡΟΣΙΑ

79.500

38

1

1Πχ1Ημ

2

ΑΝΘΗΔΟΝΑ

72.500

34

1

1Πχ1Ημ

3

ΒΑΘΥ

89.500

42

4

ΦΑΡΟΣ

23.500

11

2

1Πχ2Ημ ή
2Πχ1Ημ

5

ΠΑΝΤΕΙΧΙ

25.500

11

6

ΠΟΛΙΤΙΚΑ

22.000

10
1

1Πχ1Ημ

7

ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑ

40.000

20

8

ΚΑΜΑΡΙΤΣΑ

27.000

15

0,5

1Πχ0,5Ημ

………………… €

ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
9

ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ

59.500

30

1

1Πχ1Ημ

10

ΑΝΩ ΒΑΘΕΙΑ

30.000

15

0,5

1Πχ0,5Ημ

11

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

38.500

18

0,5

1Πχ0,5Ημ

12

ΓΥΜΝΟ

109.000

51

1,5

1Πχ1,5Ημ ή
1Πχ1Ημ+1Πχ0,5Η
μ

616.500

295

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓIΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: 13.139,30€+ ΦΠΑ 1.708,11 =14.847,41€
O υπολογισμός του Προϋπολογισμού έγινε ως εξής: σύνολο παγίδων τμήματος Α: 295 x 44,54€ =13.139,30€+ ΦΠΑ13% 1.708,11 =14.847,41€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ Α:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΓΙΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α x ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ANA ΔΑΚΟΠΑΓΙΔΑ ΓΙΑ 34 ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ)
295 x ……………. € = ……………….. €
…..../….../ 2019
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(υπογραφή- σφραγίδα)
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΤΜΗΜΑ Β
ΤΜΗΜΑ B

Δημοτική ή Τοπική
Κοινότητα

Προστατ/
να Δένδρα

Αριθμός
Παγίδων

Αριθμός Ημερομισθίων
ανά αλλαγή

Προτεινόμενος
Αριθμός
Παγιδοθετών

Τιμή προσφοράς σε €
χωρίς
ΦΠΑ
ανά
τοποθετημένη
δακοπαγίδα για όλη τη
δακική περίοδο και για
τις 34 μεταχειρίσεις

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
1

ΛΙΜΝΗ (ΛΙΜΝΗ ΜΥΡΤΙΑΣ
ΡΕΤΣΙΝΌΛΑΔΟ ΣΗΠΙΑΣ
ΧΡΟΝΙΑ)

84.000

40

2

ΚΕΧΡΙΕΣ ΔΑΦΝΗ

57.000

27

3

ΚΕΡΑΜΕΙΑ

25.500

12

4

ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΙ

25.000

12

5

ΣΚΕΠΑΣΤΗ

29.000

14

6

ΣΤΡΟΦΥΛΙΑ

46.000

22

7

ΚΗΡΙΝΘΟΣ

10.500

5

8

ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ

58.000

27

9

ΑΧΛΑΔΙ

38.500

10

ΚΟΤΣΙΚΙΑ – ΠΑΠΑΔΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ

1

1Πχ1Ημ

2

1Πχ2Ημ ή 2Πχ1Ημ

1,5

1Πχ1,5Ημ ή
1Πχ1Ημ+1Πχ0,5Ημ

18

0,5

1Πχ0,5Ημ

33.000

16

0,5

1Πχ0,5Ημ

406.500

193

………………… €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓIΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:8.596,22€+ΦΠΑ 1.117,51 =9.713,73€.
O υπολογισμός του Προϋπολογισμού έγινε ως εξής: σύνολο παγίδων τμήματος Α 193 x 44,54€ =8.596,22€+ΦΠΑ13% 1.117,51 = 9.713,73€
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ Β:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΓΙΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β x ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ANA ΔΑΚΟΠΑΓΙΔΑ ΓΙΑ 34 ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ)
193 x ……………. € = ……………….. €
…..../….../ 2019
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(υπογραφή- σφραγίδα)

19PROC004787816 2019-04-12
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΤΜΗΜΑ Γ
ΤΜΗΜΑ Γ

Δημοτική ή Τοπική
Κοινότητα

Προστατ/
να Δένδρα

Αριθμός
Παγίδων

Αριθμός Ημερομισθίων
ανά αλλαγή

Προτεινόμενος
Αριθμός
Παγιδοθετών

Τιμή προσφοράς σε €
χωρίς
ΦΠΑ
ανά
τοποθετημένη
δακοπαγίδα για όλη τη
δακική περίοδο και για
τις 34 μεταχειρίσεις

ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ
1

ΙΣΤΙΑΙΑ_ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

43.000

20

2

ΙΣΤΙΑΙΑ_ΑΓΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

87.500

42

3

ΙΣΤΙΑΙΑ_Ν. ΣΙΝΑΣΟΣ

70.500

34

4

ΙΣΤΙΑΙΑ_ΝΕΟΧΩΡΙ

19.000

9

5

ΚΑΜΑΡΙΑ-ΜΟΝΟΚΑΡΥΑ

44.500

21

6

ΒΟΥΤΑΣ

22.500

11

7

ΑΥΓΑΡΙΑ

24.000

12

8

ΓΑΛΑΤΣΩΝΑ

5.500

3

9

ΩΡΕΟΙ

40.000

20

10

Ν. ΠΥΡΓΟΣ

35.000

16

11

ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ

55.000

26

12

ΑΓΙΟΣ (ΑΓΙΟΣ
ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑ)

129.000

64

13

Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ

135.000

67

14

Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ (ΗΛΙΑ ΠΟΛΥΛΟΦΟΣ)

12.000

6

15

ΓΙΑΛΤΡΑ

72.000

16

ΛΙΧΑΔΑ (ΛΙΧΑΔΑ ΑΓ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΒΟΣ)

17

3

3Π χ 3 Ημ ή
1Πχ2Ημ+1Πχ1Η
μ

1

1Πχ1Ημ

0,5

1Πχ0,5Ημ

2

2Πχ1Ημ ή
1Πχ2Ημ

2

2Πχ1Ημ ή
1Πχ2Ημ

2

2Πχ1Ημ ή
1Πχ2Ημ

36

1

1Πχ1Ημ

83.500

40

1

1Πχ1Ημ

ΑΓΔΙΝΕΣ

16.000

8

18

ΓΕΡΑΚΙΟΥ

15.000

7

0,5

1Πχ0,5Ημ

19

ΑΣΜΗΝΙΟ

32.000

15

0,5

1Πχ0,5Ημ

20

ΑΡΤΕΜΙΣΙΟ

25.500

15

0,5

1Πχ0,5Ημ

21

ΓΟΥΒΕΣ (ΓΟΥΒΕΣ ΚΑΣΤΡΙΟ)

32.000

15

0,5

1Πχ0,5Ημ

22

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

18.000

9

23

ΑΓΡΙΟΒΟΤΑΝΙ

17.000

8

0,5

1Πχ0,5Ημ

24

ΒΑΣΙΛΙΚΑ

40.000

20

0,5

1Πχ0,5Ημ

ΣΥΝΟΛΟ

1.073.500

524

………………… €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓIΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:23.383,96€+ΦΠΑ 3.034,06 =26.373,02
O υπολογισμός του Προϋπολογισμού έγινε ως εξής: σύνολο παγίδων τμήματος Α 524 x 44,54€ =23.383,96 + ΦΠΑ 13% 3.034,06 =26.373,02€.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ Γ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΓΙΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ x ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ANA ΔΑΚΟΠΑΓΙΔΑ ΓΙΑ 34 ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ)
524 x ……………. € = ……………….. €

19PROC004787816 2019-04-12
…..../….../ 2019
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(υπογραφή- σφραγίδα

19PROC004787816 2019-04-12
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΤΜΗΜΑ Δ
ΤΜΗΜΑ Δ

Δημοτική ή Τοπική
Κοινότητα

Προστατ/
να Δένδρα

Αριθμός
Παγίδων

Αριθμός Ημερομισθίων
ανά αλλαγή

Προτεινόμενος
Αριθμός
Παγιδοθετών

Τιμή προσφοράς σε €
χωρίς
ΦΠΑ
ανά
τοποθετημένη
δακοπαγίδα για όλη τη
δακική περίοδο και για
τις 34 μεταχειρίσεις

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
1

ΚΥΜΗ

36.500

17

2

ΚΑΛΗΜΕΡΙΑΝΟΙ

7.000

3

3

ΒΙΤΑΛΑ

9.000

4

4

ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΟΙ

13.000

6

5

ΠΥΡΓΟΣ

14.000

7

6

ΜΑΛΕΤΙΑΝΟΙ

3.000

2

7

ΟΞΥΛΙΘΟΣ

52.000

25

8

ΕΝΟΡΙΑ

15.000

7

9

ΠΛΑΤΑΝΑ

4.000

2

10

ΑΝΩ ΠΟΤΑΜΙΑ

12.000

6

11

ΟΡΙΟ

24.500

12

12

ΟΚΤΩΝΙΑ

44.000

22

13

ΒΡΥΣΗ (ΒΡΥΣΗ ΓΑΙΑ
ΕΠΙΣΚΟΠΗ
ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ)

27.000

13

15

ΚΡΕΜΑΣΤΟ

20.000

9

16

ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΣΙΟΣ

8.000

4

17

ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ

19.000

9

18

ΚΑΔΙ

7.000

3

19

ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ

11.500

5

20

ΚΗΠΟΙ

26.000

13

21

ΑΝΩ ΚΟΥΡΟΥΝΙ

7.000

3

22

ΚΑΤΩ ΚΟΥΡΟΥΝΙ

5.000

2

23

ΑΥΛΩΝΑΡΙ-ΠΥΡΓΙ

72.500

35

24

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

40.000

25

ΝΕΟΧΩΡΙ- ΔΑΦΝΗ

26
27
28

1

1Πχ1Ημ

1

1Πχ1Ημ

1

1Πχ1Ημ

1

1Πχ1Ημ

2

2Πχ1Ημ ή
1Πχ2Ημ

18

0,5

1Πχ0,5Ημ

38.000

17

0,5

1Πχ0,5Ημ

ΑΧΛΑΔΕΡΗ

66.000

30

1

1Πχ1Ημ

ΜΟΝΟΔΡΥ

51.500

24
1,5

1Πχ1,5Ημ ή
1Πχ1Ημ+1Πχ0,5
Ημ

ΩΡΟΛΟΓΙ
ΣΥΝΟΛΟ

49.500

22

682000

320

………………… €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓIΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: 14.252,80€+ΦΠΑ 1.852,86=16.105,66
O υπολογισμός του Προϋπολογισμού έγινε ως εξής: σύνολο παγίδων τμήματος Α: 320 x 44,54€ =14.252,80€+ΦΠΑ 13% 1.852,86=16.105,66€.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ Δ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΓΙΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ x ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ANA ΔΑΚΟΠΑΓΙΔΑ ΓΙΑ 34 ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ)
320 x ....................................€ =

................................ €

19PROC004787816 2019-04-12
…../…… / 2019
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(υπογραφή- σφραγίδα)

19PROC004787816 2019-04-12
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΤΜΗΜΑ E

ΤΜΗΜΑ Ε

Δημοτική ή Τοπική
Κοινότητα

Προστατ/να
Δένδρα

Αριθμός
Παγίδων

Αριθμός Ημερομισθίων ανά
αλλαγή

Προτεινόμενος
Αριθμός
Παγιδοθετών

Τιμή προσφοράς
σε € χωρίς ΦΠΑ
ανά τοποθετημένη
δακοπαγίδα για
όλη τη δακική
περίοδο και για τις
34 μεταχειρίσεις

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
1

ΣΚΥΡΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ

27.000

15

27.000

15

0,5

1Πχ0,5Ημ

………………… €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓIΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: 668,10€+ΦΠΑ 86,85=754,95
O υπολογισμός του Προϋπολογισμού έγινε ως εξής: σύνολο παγίδων τμήματος Α: 15 x 44,54€ =668,10 + ΦΠΑ 13% 86,85=754,95€.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ Ε:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΓΙΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ε x ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ANA ΔΑΚΟΠΑΓΙΔΑ ΓΙΑ 34 ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ)
15 x ......................................€ =

................................ €

…../…../ 2019
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(υπογραφή- σφραγίδα)

19PROC004787816 2019-04-12
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΚΑΛΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονομασία Τράπεζας: ...............................
Κατάστημα:..........................................
(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ FAX)
Ημερομηνία έκδοσης ................
ΕΥΡΩ ................................
Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - Π.Ε. Εύβοιας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λ. Χαϊνά 93, Τ.Κ.: 34 100,
ΧΑΛΚΙΔΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. _______________ ΕΥΡΩ _________
-Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης επιστολής ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των
ΕΥΡΩ ................. υπέρ της Εταιρείας ................. (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιρειών
α)..........
και β) ......... ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις
ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης εταιρειών),
Δ/νση .............................. για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της ................ για την
εκτέλεση του Έργου ............................................................................................................................
-Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες
υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
-Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας, ολικά ή
μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της
απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
-Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου.
-Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας
με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
-Η παρούσα ισχύει μέχρι την ................................................................................
-Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και
Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

19PROC004787816 2019-04-12
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΥΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία Τ ράπεζας:...............................
Κατάστημα:..........................................
(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ FAX)
Ημερομηνία έκδοσης ................
ΕΥΡΩ ..................................
Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - Π.Ε. Εύβοιας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λ. Χαϊνά 93, Τ.Κ.: 34 100,
ΧΑΛΚΙΔΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ._______________ ΕΥΡΩ _________
Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρεία ή η Ένωση Εταιρειών _________________________ , οδός
, αριθμός ... , πρόκειται να συνάψει μαζί σας, σαν
αγοραστές σύμβαση, που θα καλύπτει την προμήθεια αγαθών ........................................................ και
ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή η Εταιρεία ή Ένωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση
καλής εκτέλεσης, ποσού ..................................... ευρώ.
Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα ____________________ παρέχει την απαιτούμενη εγγύηση
υπέρ της Εταιρείας (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιρειών 1) ................................................2)
ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον
υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης εταιρειών) και εγγυάται προς εσάς με
την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενη του δικαιώματος της διαιρέσεως και
διζήσεως, να καταβάλει σε σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αμφισβητήσεις,
αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρείας και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαίτησή σας, με απλή
δήλωσή σας ότι η εταιρεία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, κάθε
ποσό που θα ορίζεται στη δήλωση σας και που δεν θα ξεπερνά το οριζόμενο στην εγγύηση αυτή.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι την ...............................................................................
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα
Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει
καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

19PROC004787816 2019-04-12
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ - ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Χαλκίδα,
Αριθμ. πρωτ.:

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (2019)
Ανάθεσης διαχείρισης παγίδων τύπου Mcphail (παραλαβή, σήμανσης ελαιοδένδρων,
ανάρτηση, αλλαγές, απανάρτηση, καθαρισμός, παράδοση) ................................................ δακοπαγίδων
(ολογράφως και αριθμητικά) σε ................................................ ελαιόδεντρα του συνόλου ή
τμήματος ...................... συνολικού ποσού ................................. κατ’ εκτίμηση των επιστημονικών
παραμέτρων μπορούν και να μειωθούν.
Στην .............................. σήμερα ................ του μηνός ................. του έτους 2019 ημέρα ......................... οι
παρακάτω υπογραφόμενοι:
1. Ο Φάνης Σπανός Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας.
2. Ο
κάτοχος του με ΑΦΜ
ΔΟΥ
με έδρα ................................................................................. της Περιφερειακής Ενότητας που θα
καλείται στο εξής ως ΑΝΑΔΟΧΟΣ, ύστερα από
 την με αριθ (αρ. Πρακτ
_Θέμα ) απόφαση της Οικονομικής
 Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
 την αριθμ Κατακυρωτική Απόφαση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
 την αριθμ Απόφαση Δέσμευσης Πίστωσης του Αντιπεριφερειάρχη Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας κου
, στο Φορέα 073 ΚΑΕ 5241.01 ποσού €, για την παροχή υπηρεσιών στο
πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2019
συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα παρακάτω:
Άρθρο 1ο
1. Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την παραπάνω ιδιότητά του, αναθέτει στον δεύτερο και αυτός
αναλαμβάνει την διαχείριση δακοπαγίδων σύμφωνα με τους όρους της ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, συνολικού
αριθμού παγίδων
σε περίπου ελαιόδεντρα του συνόλου η τμήματος
2. Η αμοιβή ορίζεται σε ....... ευρώ € πλέον ΦΠΑ 13% ανά τοποθετηθείσα παγίδα για όλη τηνπερίοδο.
Η πληρωμή θα γίνεται από την Οικονομική Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας με βάση τα
νόμιμα παραστατικά και δικαιολογητικά με πιστώσεις α) Κ.Α.Π. της Π.Σ.Ε και β) δακοκτονίας του
Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων «Κεντρικοί
Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών» Φ 073 ΚΑΕ 5241.—
 Η ανωτέρω τιμή υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις.
 Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρακολουθεί τις δακοπαγίδες σύμφωνα με τις οδηγίες της
υπηρεσίας με την ίδια τιμή όσες φορές χρειαστεί και τουλάχιστον 31 μέρες για όλα τα είδη
διαχείρισης ( π.χ. σήμανση ανάρτηση αλλαγή απανάρτηση πλύσιμο αποθήκευση ).
 Επιπλέον ο ανάδοχος-εργολάβος παγιδοθεσίας και το εργατοτεχνικό προσωπικό δακοκτονίας
θα πραγματοποιεί τρεις (3) δειγματοληψίες σε χρόνο που θα καθορίζεται από τους (Δ/ντη
δακοκτονίας, Επόπτες).
Άρθρο 2ο
1. Οι εργασίες παγιδοθεσίας θα γίνουν την περίοδο από 10/6 -1/11. Η έκταση και η ημερομηνία
έναρξης της παγιδοθεσίας θα καθορίζεται από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
μετά από έγγραφη ανακοίνωση.
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2. Η διάρκεια της αλλαγής των παγίδων δεν θα υπερβαίνει τις δύο (2) συνεχείς ημέρες. Σε
περίπτωση που υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος πρέπει να ενημερώσει την υπηρεσία
εγγράφως αυθημερόν.
3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρακολουθεί τις δακοπαγίδες όσες φορές υποδειχθεί από την
υπηρεσία.
4. Ο Τεχνικός Σύμβουλος του Αναδόχου και ο
υπεύθυνος Τομεάρχης Δακοκτονίας θα
παρακολουθούν και θα ελέγχουν την τεχνική εφαρμογή της παγιδοθεσίας .
5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το κατάλληλο και επαρκές, όπως ορίζεται από την
διακήρυξη, προσωπικό και μέσα (υπεύθυνο τεχνικό σύμβουλο,παγιδοθέτες, μεταφορικά μέσα
κ.λ.π.)
6. Επίσης η σήμανση θα γίνει με λήψη στίγματος σε σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ με GPS που θα
χορηγηθεί από την Υπηρεσία
7. Η καταγραφή των στοιχείων και η αποστολή τους στην Υπηρεσία θα γίνεται με τη χρήση της
τεχνολογίας GPS και των φορμών Google Drive, με τη μέθοδο που έχει έχει αναπτυχθεί και
δοκιμαστεί πειραματικά κατά τις προηγούμενες περιόδους δακοκτονίας ύστερα από την
απαραίτητη ενημέρωση από την Υπηρεσία μας.
8. Για το σκοπό αυτό οι παγιδοθέτες θα πρέπει να διαθέτουν κινητό τηλέφωνο τύπου smart phone, με
λειτουργικό σύστημα Android και σύνδεση στο διαδύκτιο (intenet) μέσω της κινητής τηλεφωνίας,
στο οποίο και θα εγκαταστήσουν την κατάλληλη εφαρμογή που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία
9. Στην περίπτωση που για τεχνικού λόγους και ύστερα από συνεννόηση με την Υπηρεσία η
καταγραφή και αποστολή των στοιχείων θα γίνεται με την προηγούμενη μέθοδο σύμφωνα με την
οποία κάθε παγιδοθέτης θα συμπληρώνει την καρτέλα της παγίδας (Υποδ. 3) και θα συμπληρώνει
το ημερήσιο Δελτίο Συλλήψεως δάκων (Υποδ. 4) που θα είναι διπλότυπο και θα το παραδίδει στον
τομεάρχη και με βάση αυτό θα ενημερώνει το αρχείο δακοσυλλήψεων.
10. Ο ανάδοχος θα σημάνει τα ελαιόδεντρα και θα αναρτήσει τις δακοπαγίδες σε ημερομηνίες που θα
καθοριστούν με εντολή της υπηρεσίας, υπό την επίβλεψη των τεχνικών υπαλλήλων της Υπηρεσίας
(Τομεαρχών δακοκτονίας) και του υπεύθυνου τεχνικού συμβούλου του αναδόχου. Για την
σήμανση των ελαιοδένδρων και την ανάρτηση των δακοπαγίδων, κάθε παγιδοθέτης θα
πραγματοποιεί δύο (2) ημερομίσθια ανά 30 έως 40 περίπου παγίδες. (Ανώτερος αριθμός ημερών
εργασίας παγιδοθέτη ανά σήμανση και ανά ανάρτηση είναι (2) δύο).
11. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναρτήσει τις δακοπαγίδες ομοιόμορφα εντός των ελαιώνων ανά 2.000
περίπου ελαιόδεντρα η κάθε μία. Η ανάρτηση των δακοπαγίδων δεν θα γίνεται σε οποιοδήποτε
ελαιόδεντρο, αλλά σε δένδρα με πλούσια καρποφορία και κανονική ανάπτυξη. Απαγορεύεται η
ανάρτηση σε ελαιόδεντρα, καχεκτικά, χωρίς καρποφορία και σε ελαιόδεντρα που βρίσκονται
κοντά σε δρόμο είτε αγροτικό είτε ταχείας κυκλοφορίας.
12. Ο Ανάδοχος δεν θα τοποθετεί παγίδες σε ελαιώνες που είναι ενταγμένοι στη Βιολογική
Καλλιέργεια.
13. Ο Ανάδοχος θα αναρτά τις δακοπαγίδες στο Β.Δ τμήμα της κόμης του ελαιοδέντρου και σε σημείο
σκιερό.
14. Ο Ανάδοχος μετά την ανάρτηση των δακοπαγίδων θα παραδώσει στον τομεάρχη δακοκτονίας: α)
αρχείο σε ηλεκτρονική μορφή όπου θα φαίνεται η καταγραφή της θέσης
σύμφωνα με το
παγκόσμιο σύστημα προσδιορισμού θέσης (GPS) κάθε αριθμημένης δακοπαγίδας ανά Τοπ. ή Δημ.
Κοινότητα, β) θα διατηρεί τα δεδομένα των δακοσυλλήψεων ανά παγίδα αρσενικών και θηλυκών.
15. Ο Ανάδοχος θα κάνει την πλήρωση (γέμισμα) της δακοπαγίδας με το ελκυστικό διάλυμα, θειική
αμμωνία 2% (1 κουταλάκι του γλυκού) και νερό 98%. Η θειική αμμωνία θα δίδεται στους
παγιδοθέτες δαπάνη του εργολάβου.
16. Για κάθε ημέρα αλλαγής ο παγιδοθέτης θα ετοιμάζει ελκυστικό διάλυμα 12 κιλών ήτοι σε 11,760
κιλά νερό θα προσθέτει 240 γραμμάρια θεϊκής αμμωνίας, θα αλλάζει 30-40 παγίδες και σε κάθε
παγίδα θα ρίχνει 300cc διαλύματος.
17. Σε περίπτωση που μετά το Σεπτέμβριο διαπιστώνεται ότι οι δακοπαγίδες δε λειτουργούν αντί για
διάλυμα θειικής αμμωνίας θα γεμίζουν με διάλυμα υδρολυμένης πρωτεΐνης (4% πρωτεΐνη),
βόρακα (1,5% βόρακας του εμπορίου) και 94,5% νερό.
18. Κατά την αλλαγή των δακοπαγίδων ο ανάδοχος θα εφιστά την προσοχή στους παγιδοθέτες να
καθαρίζουν τις παγίδες με άφθονο νερό.
19. Οι αλλαγές των δακοπαγίδων θα γίνονται κάθε μήνα ανά πενθήμερο, ως κάτωθι:
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4 αλλαγές τον Ιούνιο και ανά πενθήμερο
6 αλλαγές τον Ιούλιο και ανά πενθήμερο
6 αλλαγές τον Αύγουστο και ανά πενθήμερο
6 αλλαγές τον Σεπτέμβριο και ανά πενθήμερο
6 αλλαγές τον Οκτώβριο (περιλαμβάνει και την συλλογή των παγίδων) και ανά
πενθήμερο
20. Ο εργολάβος παγιδοθεσίας και το εργατοτεχνικό προσωπικό δακοκτονίας θα πρπραγματοποιεί
τρεις (3) δειγματοληψίες σε χρόνο που θα καθορίζεται από τους (Δ/ντη δακοκτονίας, Επόπτες).
21. Ανώτερος αριθμός ημερών εργασίας ανά αλλαγή και ανά παγιδοθέτη είναι δύο (2).
22. Εάν μία από τις ανωτέρω ημέρες συμπέσει να είναι αργία (Κυριακή ή άλλη εορτή) τότε η αλλαγή
θα γίνεται ή την προηγούμενη από την κανονική ημέρα, εάν πρόκειται για την πρώτη ημέρα
αλλαγής, ή την επόμενη από την κανονική ημέρα εάν πρόκειται για τη δεύτερη ημέρα αλλαγής.
ΑΠΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ
1. Ο Ανάδοχος μετά από έγγραφη εντολή της υπηρεσίας θα απαναρτίσει τις δακοπαγίδες, την ημέρα
της τελευταίας αλλαγής θα τις καθαρίσει και θα τις παραδώσει μετά από υπογραφή σχετικού
πρωτοκόλλου ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ που θα συνυπογράφεται από τον ΑΝΑΔΟΧΟ και
εξουσιοδοτημένο όργανο της Υπηρεσίας. Για το πλύσιμο -συσκευασία και παράδοση (αποθήκευση),
κάθε παγιδοθέτης θα πραγματοποιεί ένα (1) ημερομίσθιο ανά 30 έως 40 περίπου παγίδες.
(Ανώτερος αριθμός ημερών εργασίας ανά πλυσιμο-συσκευασία- παράδοση και ανά παγιδοθέτη
είναι (2) δύο).
2. Οι δακοπαγίδες παρέχονται δωρεάν και παραδίδονται στον Ανάδοχο στις αποθήκες της Υπηρεσίας
που βρίσκονται στις περιοχές Βατώντα Ν. Αρτάκης και Ιστιαίας και μεταφέρονται και
φυλάσσονται με δαπάνη και ευθύνη του/των αναδόχων σε ασφαλείς αποθηκευτικούς χώρους και
μετά τη χρήση τους θα παραδίδονται πλέον στα μέσα αρχικής συσκευασίας τους.
3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται πρόθυμα στις υποδείξεις των Οργάνων της Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και να παίρνει τα αναγκαία μέτρα προστασίας του
προσωπικού.
Άρθρο 3ο
Ο ανάδοχος καταθέτει εγγύηση ίση προς το 5% επί της αξίας της σύμβασης (συνολικής συμβατικής
αξίας των υπηρεσιών) χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. για το τμήμα/τα Α, Β, Γ, Δ, Ε
ήτοι ΕΥΡ για
την καλή εκτέλεση του έργου ως η Αριθμ
εγγυητική επιστολή
της
Τράπεζας.
 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, εκπίπτει υπέρ της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
κατά το ποσοστό των μη εκτελεσθέντων έργων και ο ανάδοχος αποκλείεται προσωρινά ή μόνιμα του
δικαιώματος συμμετοχής σε διαγωνισμό της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.
 Σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης της έναρξης ή περάτωσης ή ενδιαμέσου διακοπής της
παγιδοθεσίας επιβάλλεται στον ανάδοχο πρόστιμο για κάθε μέρα αδικαιολόγητης καθυστέρησης
αυτής.
Συγκεκριμένα:
1. Για καθυστέρηση μίας (1) ημέρας στον ανάδοχο καταλογίζεται πρόστιμο ίσο με 0,5% της
συμβατικής αξίας (χωρίς το ΦΠΑ) των αναρτηθέντων δακοπαγίδων.
2. Για την καθυστέρηση δύο (2) ημερών στον ανάδοχο καταλογίζεται πρόστιμο ίσο με 2% της
συμβατικής αξίας (χωρίς το ΦΠΑ) των αναρτηθέντων δακοπαγίδων.
3. Για καθυστέρηση τριών ημερών στον ανάδοχο καταλογίζεται πρόστιμο ίσο με 5% της
συμβατικής αξίας (χωρίς το ΦΠΑ) των αναρτηθέντων δακοπαγίδων.
Το ποσό παρακρατείται από την αμοιβή ή την εγγύηση.
Αν η καθυστέρηση είναι άνω των τριών (3) ημερών ο ανάδοχος κατόπιν αποφάσεως του
Περιφερειάρχη κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα απ' αυτήν.
Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος αν η καθυστέρηση οφείλεται στην Υπηρεσία ή σε λόγους
ανωτέρας βίας.
Άρθρο 4ο
1. Η διαπίστωση της καλής εκτέλεσης της παγιδοθεσίας γίνεται με πρακτικό που συντάσσεται και
υπογράφεται από τον Επόπτη Δακοκτονίας και τον Ανάδοχο ή εκπρόσωπό του και θεωρείται από
τον Δ/ντη Δακοκτονίας.
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2. Το πρακτικό θα συντάσσεται βάση α) των ημερησίων δελτίων εργασίας τα οποία συντάσσει ο
ανάδοχος και συνυπογράφονται από τον Τομεάρχη, από τον Επόπτη Δακοκτονίας και τον
ανάδοχο ή τον εκπρόσωπό του και β) του μηνιαίου συγκεντρωτικού δελτίου εργασίας, που
προκύπτει από τα ημερήσια δελτία εργασίας και θα συνυπογράφεται από τον ανάδοχο, τον
επόπτη δακοκτονίας και τον Δ/ντη εργασιών δακοκτονίας.
3. Οι αναρτώμενες δακοπαγίδες θα υπολογίζονται από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής βάση των δικών της στοιχείων και των επιστημονικών παραμέτρων.
4. Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής έχει το δικαίωμα, μείωσης των αναρτώμενων
παγίδων ή μη πληρωμής του συνολικού αριθμού των αναρτώμενων δακοπαγίδων κάθε
συνεργείου σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δείξει πλημμέλεια ή δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν
επιτρέπουν την αλλαγή αυτών ή η καρποφορία καταστραφεί από κάποιο αστάθμητο παράγοντα.
5.
Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κατόπιν δειγματοληψίας για τη
διαπίστωση της κατάστασης καρποφορίας, έχει το δικαίωμα περικοπής από το πρόγραμμα
δακοκτονίας του ποσοστού εκείνου της έκτασης που για διάφορους λόγους (χαμηλή καρποφορία
κ.λ.π.) δεν θεωρείται σκόπιμη η εφαρμογή ή η συνέχιση του προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή
η παρούσα σύμβαση θα ισχύει όπως έχει για την υπόλοιπη περιοχή.
6.
Απαγορεύεται με ποινή έκπτωσης η εκχώρηση μέρους η του συνόλου του κατακυρωθέντος
έργου από τον ανάδοχο χωρίς ειδική άδεια της Υπηρεσίας και υπογραφή σχετικής πράξης
7.
Άρθρο 5ο
Ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε μορφής ατύχημα του προσωπικού του. Αποζημιώνει προστατεύει και
υπερασπίζεται με δικά του έξοδα κάθε πράξη η παράλειψη που προκαλεί σε τρίτους ο ίδιος, οι
αντιπρόσωποι του η οι υπάλληλοί του κατά τη διάρκεια εκτέλεση της σύμβασης. Επίσης υποχρεούται
να τηρεί και να εφαρμόζει απαρέγκλιτα τις σχετικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, σε ότι αφορά
την αμοιβή, την ασφάλισή τους κτλ.

Άρθρο 6ο
Η σύμβαση διέπεται από το ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων.
Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την εφαρμογή της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση. Κάθε
διαφορά που είναι αδύνατο να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω υπάγεται στην αποκλειστική
αρμοδιότητα των Δικαστηρίων Χαλκίδας.
Τα ανωτέρω συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι, συντάχθηκε η παρούσα σε
τέσσερα αντίτυπα και αφού υπογράφτηκαν, έλαβε ο καθένας από ένα αντίτυπο.
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΦΑΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΕΛΤΙΩΝ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1. ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΓΙΔΟΘΕΤΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑ
Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΜΗΜΑ
Α/Α
ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ
ΑΝΔΟΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΩΝ
ΑΝΑΡΤΗΘΕΙΣΕΣ ΔΑΚΟΠΑΓΙΔΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

No…………
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΚΟΠΑΓΙΔΩΝ)
ΠΑΓΙΔΟΘΕΤΗ ΕΤΟΥΣ 2019
ΠΑΓΙΔΟΘΕΤΕΣ
Τοπ. Ή Δημ.
ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΙΔΟΣ
ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ
1
ΑΛΛΑΓΗ
2
ΑΛΛΑΓΗ
3
ΑΛΛΑΓΗ
4
5
6
7
8
9
10
11
12
16
ΣΥΝΟΛΟ η ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Ο ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ

O ΕΠΟΠΤΗΣ

0

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ Ή Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΚΟΠΑΓΙΔΩΝ ΜΗΝΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝ/ΚΗΣ Π.Ε.
ΕΥΒΟΙΑΣ
α/α

ΔΗΜΟΤΙΚΗ Ή ΤΟΠΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

No…………
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΔΑΚΟΠΑΓΙΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ……………………………….
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ
5/
11/
16/
30/7 31/7
6/8 10/8
15/8
20/8 21/8 25/8 26/8 30/8 ΠΑΓΙΔΩΝ
8
8
8

ΑΜΟΙΒΗ / ΠΑΓΙΔΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ

Κατακυρωθείσα
Σύνολο παγίδων Χ
τιμή/συνολικό αριθμό
αμοιβή/παγίδα
ημερομισθίων (28)

ΤΜΗΜΑ Α:
Κύμη Καλημεριάνοι Βίταλα
1 Ανδρονίανοι Μαλετιάνοι
Πύργος
Βαθύ Φάρος Καλοχώρι
2
Παντείχι
3
4
5
6
7
8
9

30

15 30 15

30

15

30

15

30

15

30

15

30

7Χ45

44,54/34

412,65

35

35 35 35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

7χ70

1,31

641,9

10
11
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ η ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΟΙ ΕΠΟΠΤΕΣ
ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3. ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΑΓΙΔΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ
ΠΑΓΙΔΟΘΕΤΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΑΓΙΔΑΣ ......................

GPS: ......................................................

ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΔΑΚΟΙ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ Αρσενικοί Θηλυκο Σύνολο
Α
ί

ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΔΑΚΟΙ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ Αρσενικοί Θηλυκο Σύνολο
Α
ί
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4.
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΛΛΗΨΕΩΝ ΔΑΚΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ…………………………..
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ………………………….

Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝ/ΚΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΠΑΓΙΔΟΘΕΤΗΣ ……………………………

ΑΥΞΩΝ
ΑΡ.
ΠΑΓΙΔΑ
Σ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Χαρτογρ.
Υπόβαθρο

ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ
ΔΑΚΟΙ
Αρσε
νικοί

Θηλυ
κοί

Σύνολο

ΑΥΞΩ
Ν ΑΡ.
ΠΑΓ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Χαρτογρ.
Υπόβαθρο

ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΔΑΚΟΙ
Αρσε
νικοί

Θηλυκοί

Σύνολο

19PROC004787816 2019-04-12
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η’ - ΤΕΥΔ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη διαδικασία
ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/
αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονομασία: [ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΒΟΙΑΣ]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [5013]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Λ. ΧΑΪΝΑ 93, ΧΑΛΚΙΔΑ, Τ.Κ 34100]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ]
- Τηλέφωνο: [221353710-711]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [ papakyriakou.k@evia.pste.gov.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) : [www.pste.gov.gr]
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του
σχετικού CPV): [Συνοπτικός Διαγωνισμός «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των
δακοπληθησμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες
στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους
2019 στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας», με κριτήριο επιλογής την χαμηλότερη τιμή,
CPV: 77100000-1]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Υπηρεσίες ]
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Απάντηση:
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:
[……]
ii
[……]
Αρμόδιος ή αρμόδιοι :
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδρομείο:
[……]
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή,
μικρή ή μεσαία επιχείρησηiii;
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας
είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο
κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων
οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο
πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και,
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του
παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V
κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου
ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό
αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά
περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον
επίσημο 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 Δ κατά περίπτωση
ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη
σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της
σύμβασης:

Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

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

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι
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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:

(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 ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού
α) [……]
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς β) [……]
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της
γ) [……]
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τμήματα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή [ ]
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας
ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
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 …):

19PROC004787816 2019-04-12
Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvi
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
(1) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηvii·
(2) δωροδοκίαviii,ix·
(3) απάτηx·
(4) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxi·
(5) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίαςxii·
(6) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiii.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές
καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική
απόφαση εις βάρος του οικονομικού
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxiv 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, αναφέρετεxvi:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα
σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους
λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [
]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην
καταδικαστική απόφαση:

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

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xv
α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού
[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii
[] Ναι [] Όχι
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Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκανxix:

[……]

19PROC004787816 2019-04-12
Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει
[] Ναι [] Όχι
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxx, στην Ελλάδα και στη χώρα
στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
α)[……]·
α)[……]·
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
β)[……]
β)[……]
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής
γ.1) [] Ναι [] Όχι
γ.1) [] Ναι [] Όχι
απόφασης;
-[] Ναι [] Όχι
-[]
Ναι
[]
Όχι
- 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:
γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) [] Ναι [] Όχι
δ)
[]
Ναι
[]
Όχι
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει
Εάν ναι, να
Εάν ναι, να
τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας
αναφερθούν
αναφερθούν
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
λεπτομερείς
λεπτομερείς
ασφάλισης που οφείλει
πληροφορίες
πληροφορίες
συμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωση,
[……]
[……]
των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxi
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): xxii
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή
Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων
ή επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του εργατικού δικαίουxxiii;
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
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσειςxxiv :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ) αναστολή επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
-[.......................]
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
-[.......................]
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους
οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα
δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση,
λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας
εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά
με τη συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής
του λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
περιστάσειςxxv
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
[……][……][……]
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

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 την διακήρυξη.
Καταλληλότητα
Απάντηση
1)
Ο
οικονομικός
φορέας
είναι […]
εγγεγραμμένος
στα
σχετικά
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
εγκατάστασήςxxvi; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[……][……][……]
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Β: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Απάντηση:
10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να
[....……]
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή
υπεργολαβίαςxxvii το ακόλουθο τμήμα (δηλ.
ποσοστό) της σύμβασης:
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Μέρος V: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη
Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση
σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που
αναφέρονταιxxviii, 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
δωρεάνxxix.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το
αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για
τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή,
παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός
αναφοράς)].
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii

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

iii

Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς
σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
iv

Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

v

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vi

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.
vii

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).

viii

Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

ix

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).
x

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.
xi

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.
xii

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
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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”.
xiii

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.".
xiv

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 )
xv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xvi

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xvii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii

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)
xix

Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ εξακολούθηση,
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
xx

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).
xxi

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
xxii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxiii

Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxiv

. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxv

Άρθρο 73 παρ. 5.

xxvi
Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη
μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
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xxvii

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.
xxviii

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xxix
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.

