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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ-  

Πόλη Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 30200 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS ΕL 631 

Τηλέφωνο 2631361216-2631361664 

Φαξ 2631055117 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  tpro@aitnia.pde.gov.gr 
tzfp12@aitnia.pde.gov.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Ελ. Φελέκη- Αφρ. Μπαρμπετάκη 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.pde.gov.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας-Περιφερειακή Ενότητα 
Αιτωλοακαρνανίας και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση. 

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr  

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: 

την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr ή στη διεύθυνση της Α.Α.: 
www.pde.gov.gr 

Πληροφορίες για τεχνικά θέματα θα δίδονται στους ενδιαφερόμενους από τη Δ/νση Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νιας.  Αντίστοιχα πληροφορίες  
για θέματα της διαγωνιστικής διαδικασίας θα δίδονται από το τμήμα Προμηθειών της 
Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας και συγκεκριμένα :  

 Μπαρμπετάκη Αφροδίτη, Τραχήλη Ελένη: Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  
Τηλ.: 2631361664 και 2631361674 

 Φελέκη Ελευθερία: Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού Τηλ. 2631361216 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. Η προθεσμία 
παραλαβής των προσφορών ορίζετε σε 15 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης 
σύμβασης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης  σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 

ΑΔΑ: 69Ν47Λ6-2ΗΛ





 

Σελίδα 5 

27 του Ν. 4412/2016, καθώς η Αναθέτουσα Αρχή αποδέχεται την υποβολή προσφορών με 
ηλεκτρονικά μέσα. 

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Η δαπάνη εκτέλεσης του προγράμματος βαρύνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού 
της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νιας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας/Προστασία 
Ελαιοπαραγωγής, οικονομικού έτους 2018, που θα προέρχονται από επιχορηγήσεις ΚΑΠ του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για το Πρόγραμμα 
Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς έτους 2018. 

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Ανάδειξη εργολάβων για τον 
από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής 
Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας-Περιφερειακή Ενότητα 
Αιτωλ/νιας για το έτος 2018 με κωδικό CPV 77100000-1, συνολικού προϋπολογισμού 230.684,00 € 
(χωρίς το ΦΠΑ ποσοστού 24%) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής. 

Συγκεκριμένα ο διαγωνισμός αφορά την παροχή υπηρεσιών για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου σε 
όλες τους τομείς του Πίνακα ΙΙ του Παραρτήματος ΙΙ  της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νιας, 
προϋπολογιζόμενης συνολικής αξίας 230.684,00 € (χωρίς ΦΠΑ). Η έκταση του έργου αφορά 
προστασία 2.580.050 ελαιοδένδρων µε την εκτέλεση έως δύο (2) δολωµατικών ψεκασµών, 
αναλόγως του τομέα. Ο ακριβής αριθμός των ψεκασμών θα εξαρτηθεί από επιστημονικά δεδομένα 
που σχετίζονται με το μέγεθος του δακοπληθυσμού και τις κλιματολογικές συνθήκες. 

Το έργο χωρίζεται σε 9 τομείς που αναλυτικά περιγράφονται στον Πίνακα ΙΙ του Παραρτήµατος ΙΙ 
της παρούσας διακήρυξης και στο οποίο αναγράφονται, η προϋπολογισθείσα δαπάνη, o αριθµός των 
προστατευόμενων ελαιοδένδρων, ο αριθµός ψεκαστικών συγκροτηµάτων(γεωργικοί ελκυστήρες και 
επινώτιοι ψεκαστήρες), το απαιτούμενο προσωπικό για την επάνδρωση των ψεκαστικών 
συγροτήμάτων, η μέγιστη προσφερόµενη τιµή ανά προστατευόμενο δένδρο καθώς επίσης και το 
ποσό της εγγυητικής επιστολής που απαιτείται για την συμμετοχή στον διαγωνισμό. 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των τομέων για μία ή περισσότερες ομάδες και θα 
υπογραφούν μέχρι και 9 συμβάσεις. 
Η συνολική εκτιμώμενη αξία των συμβάσεων που θα εκτελεστούν για την υλοποίηση του έργου  
ανέρχεται στο ποσό των 286.048,16 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς 
ΦΠΑ: € 230.684,00 €  και ΦΠΑ: 55.364,16 €) 

 

 

Αυξομείωση φυσικού αντικειμένου. 

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Αιτωλ/νιας διατηρεί το δικαίωμα: 

 Μείωσης του αριθμού των ψεκασμών στην περίπτωση που οι κλιματολογικές συνθήκες ή το 
ύψος του δακοπληθυσμού το απαιτούν, ή της αύξησής τους (των ψεκασμών) χωρίς 
υπέρβαση του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας. 

 Εξαίρεσης Τοπικών ή Δημοτικών Κοινοτήτων στις οποίες διαπιστώνει ότι δεν υφίστανται οι 
απαραίτητες προϋποθέσεις εφαρμογής του προγράμματος δολωματικών ψεκασμών 
(εφαρμόζεται όταν η καρποφορία των ελαιοδέντρων είναι μεγαλύτερη από 25% για τις 
ελαιοποιήσιμες ή 20% για τις βρώσιμες) ή η καρποφορία καταστραφεί από κάποιο 
αστάθμητο παράγοντα. 

ΑΔΑ: 69Ν47Λ6-2ΗΛ





 

Σελίδα 6 

 Μη εφαρμογής του προγράμματος Δακοκτονίας στις Τοπικές ή Δημοτικές Κοινότητες 
εφόσον ληφθεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία δεν γίνεται αποδοχή του 
υπό εφαρμογή προγράμματος Δακοκτονίας. 

 Διενέργειας τοπικών ψεκασμών (ψεκασμού μέρους των ελαιοδέντρων μίας Τοπικής ή 
Δημοτικής Κοινότητας) στις περιπτώσεις αυξημένου δακοπληθυσμού στις περιοχές αυτές ή 
στην περίπτωση που παρόλο που η καρποφορία των ελαιοδέντρων είναι άνω του 25% 
συνολικά, αυτή εντοπίζεται σε συγκεκριμένες περιοχές. 

 Εξαίρεσης περιοχών (Τομέα/Τομέων), στις οποίες δεν εγκριθεί από το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων κατανομή εποχικού εργατοτεχνικού προσωπικού (παγιοδοθέτες) ή 
δεν καλυφθεί από παραγωγούς της εν λόγω περιοχής με εθελοντικό έργο 

 Περικοπής των ψεκασθέντων ελαιοδέντρων σε περιπτώσεις όπως: 

o όταν υπάρχουν νέες εκτιμήσεις για μειωμένη καρποφορία ή παρεμπόδιση της 
διενέργειας των ψεκασμών από τους κατοίκους 

o στην περίπτωση  που η συνολική χρησιμοποιηθείσα ποσότητα ψεκαστικού 
διαλύματος υπολείπεται της ποσότητας που θεωρείται αναγκαία για την κανονική 
προστασία του συνόλου των ελαιοδέντρων της εργολαβίας και 

o όταν το προσωπικό που χρησιμοποιείται είναι ανεπαρκές για την κανονική εκτέλεση 
του έργου. Στην περίπτωση αυτή οι ημέρες διάρκειας του ψεκασμού θα μειώνονται 
ανάλογα.  

Οι συμβάσεις που θα υπογραφούν για την εφαρμογή των από εδάφους δολωματικών ψεκασμών στα 
πλαίσια του προγράμματος της συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2018 θα 
έχουν διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής τους έως 15.11.2018.  

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, και οικονομικού αντικειμένου στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ- ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ, 
της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
βάσει τιμής. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 258 του Ν. 4412/2017 και 
κατά τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ 120Α/29.5.2013), στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 
(ΦΕΚ B/2677/21.10.2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό 
φάκελο. 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται 
να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής 
υπογραφής. O κατάλογος των Αρχών που παρέχουν ψηφιακή υπογραφή και έχουν την έδρα τους 
στην Ελλάδα, αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Αρχής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 
(http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/DigitalSignatures/Supervi
sedList.html). Στη συνέχεια εγγράφονται στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr ) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής. 

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

Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί 
κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. 
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Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Υποστήριξης 
Λειτουργίας ΕΣΗΔΗΣ και ΚΗΜΔΣ της Δ/νσης Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης ΕΣΗΔΗΣ της 
Γενικής Δ/νσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών. 

Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν 
διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους 
συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με 
χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, 
εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Υποστήριξης Λειτουργίας ΕΣΗΔΗΣ και ΚΗΜΔHΣ 
της Δ/νσης Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης ΕΣΗΔΗΣ της Γενικής Δ/νσης Δημοσίων Συμβάσεων 
και Προμηθειών. 

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

- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην 

ελληνική, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του 
οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή 
εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή 
(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 

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

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

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις  κατ΄ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 Του υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 4309 Β’/30.12.2016 με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 

 του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές»,  

 του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

 του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (Α’ 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 
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 του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»,  

 του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

 του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150) 

 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

 του Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  

 του Ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις” 

 του Ν. 3310/2005 (Α' 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» για τη διασταύρωση των 
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) 
«Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες 
ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 
1673) σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως 
τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’», καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) «Καθορισμός χωρών στις οποίες 
λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες», 

 του Ν. 2859/2000 (Α΄ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 του Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και 
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 του Π.Δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία»,  

 του Π.Δ. 80/2016 (Α΄ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

 της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων 
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων» 

 της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

 τις σε εκτέλεση των ανωτέρω Νόμων και Π.Δ. εκδοθείσες λοιπές διατάξεις καθώς και κάθε άλλη 
διάταξη που αναφέρεται ρητά ή απορρέει από τα οριζόμενα στη παρούσα Διακήρυξη και 
γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ κλπ) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας, 
έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά ανωτέρω 

 Τις διατάξεις του Ν.Δ. 2413/54 όπως έχει αντικατασταθεί με το Ν. Δ. 2939/54 περί 
«Καταπολέμησης του δάκου της ελιάς» 

Τις αποφάσεις: 

1. 1. Την αριθμ. 173/2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: 
69ΒΖ7Λ6-ΖΕΝ) με την οποία εγκρίθηκε η αναγκαιότητα διενέργειας δαπάνης για τη σύναψη 
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συμβάσεων υλοποίησης του προγράμματος δακοκτονίας έτους 2018 των Περιφερειακών Ενοτήτων 
της Περιφέρειας. 

2. Την υπ. αριθμ. 184/14-11-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας 
με θέμα «Έγκριση προϋπολογισμό Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018». Η ανωτέρω 
απόφαση βρέθηκε νόμιμη με την αριθμ. πρωτ. 293717/29-11-2017 απόφαση του ασκούντα 
καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίου (ΣΕΤΡΟΡ1Φ-ΧΧΦ). 
 
3.Την αριθμ. 2170/01.02.2018 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών «Κατανομή ποσού ύψους έως 
20.100.000,00 € σε Περιφέρειες της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018, 
προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίας» 

4. Την με αρ. 1317/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ για την  έγκριση 
διάθεσης πίστωσης καθώς και των όρων της διακήρυξης και συγκροτησης επιτροπών. 

 
Το έγγραφο 

1. Το αριθμ. 13997/136664/19-12-2017 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Έναρξη προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 
2018». 

Την Εκθέσεις Ανάληψης Υποχρέωσης 

Την αριθ.πρωτ.31942/1928/26-01-2018 (α/α 907/2018) (ΑΔΑ:ΩΜΔΤ7Λ6-Θ2Α) Απόφαση 
Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών ΠΔΕ, «δέσμευσης πίστωσης για την πληρωμή της δαπάνης 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 31/07/2018  και ώρα  10.00 
π.μ. 

Η διαδικασία αποσφράγησης θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 06-08-2018 ημέρα  Δευτέρα και  ωρα   
10.00. π.μ.  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. Η προθεσμία 
παραλαβής των προσφορών ορίζετε σε 15 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης 
σύμβασης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης  σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 
27 του Ν. 4412/2016, καθώς   Αναθέτουσα Αρχή αποδέχεται την υποβολή προσφορών με 
ηλεκτρονικά μέσα. 

 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 16-
07-201 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έλαβε προσωρινό αριθμό αναφοράς: 
18-318406-001 

 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  
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Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό:  62254 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα 
με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 μια φορά σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας 
κυκλοφορίας και σε τρεις τοπικές εφημερίδες, οι οποίες στο τιμολόγιο πληρωμής θα επισυνάπτουν 
τρία (3) αντίτυπα του φύλλου δημοσίευσης. 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 
διεύθυνση (URL): www.pde.gov.gr  στην διαδρομή: Αρχική Σελίδα ► Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί 
► «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΨΕΚΑΣΜΟΥ 
ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018» 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο/χους σύμφωνα με το αρθρ. 
4 του Ν. 3548/2007 όπως συμπληρώθηκε με το αρθρ. 46 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ Α’ 163). 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  
τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το 
Εθνικό δίκαιο, τις συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 
4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 
επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες 
που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους (άρθρο 18, παρ. 2 του Ν. 
4412/2016)  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

 

ΜΠΡΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1  Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

η με 220532/2661 Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης με προσωρινό αριθμό αναφοράς: 18-318406-001 

 η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

  το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 

 οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

2.1.2  Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, 
καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη 
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), 
μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 

2.1.3  Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 6 ημέρες πριν 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο 
του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από 
εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά 
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το 
ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο (σύμφωνα με την 
αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο 
που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε 
όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων 
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό 
φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που 
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4  Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις ή 
προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
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Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα (Άρθρο 92, παρ.4 του Ν. 
4412/2016). 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α΄188)( 
Άρθρο 80, παρ.10 του Ν. 4412/2016). 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η 
μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., 
είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. 
και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν 
υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 
αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το 
πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα «Apostile» σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. 
Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. 
και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5  Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα 
κράτη-μέρη της ΣΔΣ 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. Αν 
συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών 
και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται 
μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

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 ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού, 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. 

Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της παρούσης αφορούν 
ιδίως τις εγγυητικές επιστολές που εκδίδονται από τράπεζες. 
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Σημειώνεται ότι οι όροι: η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ότι ο εκδότης 
παραιτείται δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, ότι το ποσό της θα καταβληθεί άνευ 
αντιρρήσεων και απροφασίστως, χρόνος ισχύος κ.λ.π δεν αφορούν τις εγγυοδοτικές  
παρακαταθήκες. (Περίπτωση Ταμείου Παρακαταθηκών) 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1  Δικαιούμενοι συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 
εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο 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 I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή(άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016) για την 
υποβολή προσφοράς. H Α.Α. μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να 
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. 

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.( Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 
4412/2016)   

2.2.2  Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται 
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σε 
ευρώ (€) που ανέρχεται σε ποσοστό 2% (μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ) του 
συνολικού προϋπολογισμού του τομέα ή των τομέων για τους οποίους υποβάλλεται προσφορά.  

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι 
η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, 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. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί 
ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  

ΑΔΑ: 69Ν47Λ6-2ΗΛ





 

Σελίδα 14 

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ 
αυτών, και  

γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο,   

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 
έως 2.2.5, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν 
προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.3  Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 
προσφέρων 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 (κατά τα άρθρα 73 και 74 
του Ν. 4412/2016): 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή 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),  

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), 

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 καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 
του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
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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 τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων 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  ή την 
εθνική νομοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 
προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων 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. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους (άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο 
του ν. 4412/2016).  Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο 
ΕΕΕΣ. 

Κατ' εξαίρεση,  ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με τα παραπάνω, 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 παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 
4412/2016,  

(β) 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,  

2.2.3.4. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία 
σύναψης της παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του 
άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού). 

2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

2.2.3.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται 
στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι 
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τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός 
λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός 
φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους 
οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις 
του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται 
στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει 
αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη 
συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση 
της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω 
απόφαση(παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016). 

2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του 
ν. 4412/2016. 

2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του 
άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την 
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

2.2.4  Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

 Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή 
υπηρεσιών, ήτοι γεωργικές ή κτηνοτροφικές δραστηριότητες. Ειδικότερα απαιτείται να διαθέτουν 
βεβαίωση/άδεια άσκησης επαγγέλματος παροχής υπηρεσιών από αρμόδια Διοικητική Αρχή { τμήμα 
Αγροτικής Ανάπτυξης (πρώην ΚΕΠΠΥΕΛ) , Δ.Ο.Υ, ΟΤΑ κ.λ.π.} ή να είναι μέλη του οικείου 
Επιμελητηρίου. 

Ειδικότερα για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς και τις Κοινωφελείς Επιχειρήσεις των Δήμων η 
απόδειξη άσκησης δραστηριότητας συναφούς με το αντικείμενο της Σύμβασης μπορεί να 
αποδεικνύεται και από το καταστατικό τους. 

 

2.2.5  Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.5.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία 
από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των 
παραγράφων 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6  της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς 
τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 
4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην 
παρούσα Παράρτημα ΙΙΙ,  το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 
1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς 
σύμφωνα με τις οδηγίες. 

2.2.5.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής 
τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.6, κρίνονται κατά την υποβολή της 
προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της 
σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Σε περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων φορέων σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.6 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των 
οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών ποπυ αποδεικνύουν ότι δεν 
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συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση. 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 
στηρίζεται, εφόσον ο τελεευταίος δεν πληρεί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο 
συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2, και 2.2.3.4 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα 
πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 
σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο 
συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή 
σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή 
που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να 
ισχύουν. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, 
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης 
του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 
του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο, 

β) για την παράγραφο 2.2.3.2 και την περίπτωση β’ της παρ. 2.2.3.3 πιστοποιητικά που εκδίδονται 
από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας (φορολογική και 
ασφαλιστική ενημερότητα). Επίσης προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου 
στην οποία αναφέρονται οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).  

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου 
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες 
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα 
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 
2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. 

Για την περίπτωση (α) της παραγράφου 2.2.3.3 καθώς και της παραγράφου 2.2.3.8 υπεύθυνη 
δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο 
πρόσωπό του οι λόγοι αποκλεισμού, όπως περιγράφονται στις παραπάνω παραγράφους (περ. α της 
παρ.2.2.3.3 και της παρ.2.2.3.8 ). 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.4, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, εφόσον ο 
προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία (εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που 
είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου 
υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους): 
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Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της 
έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές  είναι ονομαστικές, καθώς και αναλυτική 
κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου 
(μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το 
πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της 
έδρας της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, 
από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με 
αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο 
μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της 
προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού 
προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την 
υποβολή της προσφοράς. 

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το  δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της  
δεν έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των 
μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη 
δήλωση του διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν 
τουλάχιστον 1% των μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων 
(με 1%), σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην 
εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που 
οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί.  

Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να  
αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η 
εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία. 

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής 
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά 
για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» και 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την 
άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν: 

Βεβαίωση/ άδεια άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια διοικητική  Αρχή (Τμήμα Αγροτικής 
Ανάπτυξης (πρώην ΚΕΠΠΥΕΛ), Δ.Ο.Υ., ΟΤΑ κλπ) ή να είναι μέλη του οικείου Επιμελητηρίου. 
Ειδικότερα για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς και τις Κοινωφελείς Επιχειρήσεις των Δήμων η 
απόδειξη άσκησης δραστηριότητας συναφούς με το αντικείμενο της Σύμβασης μπορεί να 
αποδεικνύεται και από το καταστατικό τους. 

Β.3. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά 
έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, 
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή 
του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες 
οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την 
εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα 
υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η 
θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.4. 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 ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 4412/2016. 

Β.5. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 
φορέων, συμφωνα με την παράγραφο 2.2.6 για την απόδειξη ότι έχει στην διαθεσήτου τους 
αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 
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2.2.6 Στήριξη στην ικανότητα άλλων φορέων 

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία άρθρο 75 του Ν. 4412/2016 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 

2.3.1  Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά  βάσει τιμής  

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1  Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της 
Διακήρυξης, για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες ανά Τομέα.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ψηφιακά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση 
και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε 
μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2  Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και 
ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (παράγραφος 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό 
φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική 
Απόφαση αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να 
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 
ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 3 παρ. 3.2 έως 3.4 της  Υπουργικής 
Απόφασης αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 37 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η 
αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον 
οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η 
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  
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Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία 
εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, 
λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις 
σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της 
συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις 
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που 
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά 
συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το 
σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφονται ψηφιακά και 
υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική 
φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί 
ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα 
και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf 

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 
Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν 
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής 
αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, 
σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία 
απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον Ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία 
και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα 
οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα 
έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης «Apostille». Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή 
στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και 
όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των 
πρωτοτύπων. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό 
σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη 
προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν 
αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν: 

2.4.3.1. την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  
2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 

2.4.3.2. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 
του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το 
οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης 
(Παράρτημα ΙΙΙ).  
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Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο το πρότυπο 
ΕΕΕΣ όπως αυτό έχει οριστεί από τις αναθέτουσες αρχές/τους αναθέτοντες φορείς στη διακήρυξη 
(ήτοι είτε στο κείμενο αυτής είτε στο ξεχωριστό αρχείο PDF που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της) 
σε μορφή pdf (Αποφ. Π1/2390/13) ψηφιακά υπογεγραμμένο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του 
ν.4412/16 και την διακήρυξη.  
Για την σύνταξη ή/και συμπλήρωση του απαιτούμενου eΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείς προτείνεται να 
χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο από τις αναθέτουσες αρχές επικουρικό αρχείο XML, προκειμένου 
να εκμεταλλευτούν την υπηρεσία eΕΕΕΣ της ΕΕ (https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=el ) και 
να παράξουν την απάντηση τους σε μορφή αρχείου PDF, το οποίο και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά 
στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. Σημειώνεται το εξής: Το αρχείο PDF παράγεται έμμεσα από την 
υπηρεσία eEEEΣ επιλέγοντας το κουμπί «Εκτύπωση». Η εκτύπωση θα πρέπει να ανακατευθυνθεί σε 
εικονικό εκτυπωτή PDF (virtual PDF printer), ήτοι λογισμικό, εγκατεστημένο στον ηλεκτρονικό 
υπολογιστή του χρήστη, το οποίο αποθηκεύει το περιεχόμενο της εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο 
PDF αντί να το δρομολογεί σε φυσικό εκτυπωτή. Ενδεικτικά η λειτουργία αυτή μπορεί να 
πραγματοποιηθεί εγγενώς από φυλλομετρητή διαδικτύου, όπως π.χ. Google Chrome, ή από 
εξειδικευμένο λογισμικό, όπως π.χ. CutePDF. 
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. (Σύμφωνα με το Υπόδειγμα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
IV της παρούσας Διακ/ξης) 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

 

2.4.3.3 Συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο τον Πίνακα Ι του Παραρτήματος IΙ (Ο 
Πίνακας Ι συμπληρώνεται ξεχωριστά για κάθε τομέα που κατατίθεται προσφορά). 

2.4.3.4 Άδεια κυκλοφορείας των γεωργικών ελκυστήρων 

2.4.3.5 Άδεια οδήγησης των οδηγών των γεωργικών ελκυστήρων 

2.4.3.6 Πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων σύμφωνα με το 
αρθρ. 19 του Ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8Α). Ο ψεκαστής ή / και ο οδηγός κάθε ψεκαστικού 
συγκροτήματος να είναι κάτοχος του πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών 
φαρμάκων 
2.4.3.7 Πιστοποιητικό Επιθεώρησης του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων που 
εντάσσει τον εξοπλισμό στην Κατηγορία Ι ή ΙΙ και να συνοδεύεται από αυτοκόλλητο σήμα 
καταλληλότητας (sticker), όπως προβλέπεται στην ΥΑ Ε8 1831/39763/2015 (ΦΕΚ Β' 671). 
 
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά των παραγράφων 2.4.3.4, 2.4.3.5, 2.4.3.6 και 2.4.3.7 υποβάλλονται σε 
μορφή .pdf χωρίς ψηφιακή υπογραφή καθώς και τα αντίγραφά τους σε έντυπη μορφή εντός 3 
ημερών από την υποβολή της προσφοράς.  

 

2.4.3.8 Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνονται τα παρακάτω: 
1. ότι για τα αναφερόμενα στην συνημμένη κατάσταση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΠΙΝΑΚΑΣ Ι) 

ονοματεπώνυμα αυτών που θα εργαστούν στη δακοκτονία, έχει εξασφαλιστεί η συνεργασία 
με κάθε νόμιμο τρόπο (π.χ. υπογραφή συμβάσεων, υπεύθυνων δηλώσεων κ.λ.π.) από την 
έναρξη εφαρμογής μέχρι στις 15/11/2018 και ότι οι υπογραφές τους στα έγγραφα είναι 
γνήσιες. 

2. ότι οι γεωργικοί ελκυστήρες που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο έχουν ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο. 

3. ότι θα εξασφαλίσει τον απαραίτητο αριθμό ψεκαστήρων πλάτης που απαιτούν τα συνεργεία 
ψεκασμού και ότι σε κάθε συνεργείο θα υπάρχουν και δύο (2) εφεδρικοί ψεκαστήρες. 
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4. ότι θα παρέχει στους ψεκαστές μέσα προστασίας (φόρμες μάσκες γάντια κ.λ.π.) όπως 
αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης, τα οποία θα 
χρησιμοποιούν κατά την ώρα εκτέλεσης των ψεκασμών. 

5.  ότι αποδέχεται, συντελεί, συνεργάζεται και εξασφαλίζει την ορθή εφαρμογή της χρήσης 
συστημάτων GIS-GPS στους ελαιοκομικούς τομείς, που η Υπηρεσία θα ορίσει. 

6.  ότι γνωρίζει πολύ καλά την ελαιοκομική περιοχή για την οποία εκδηλώνει ενδιαφέρον. 
7.  ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

Στην περίπτωση που ο συμμετέχων είναι νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός ή ένωση, την υπεύθυνη 
δήλωση θα την υπογράψει ο νόμιμος εκπρόσωπός τους όπως ο νόμος ορίζει. 

 

Επισημαίνεται ότι: 

Α) Δεν χρειάζεται να προσκομισθούν στην επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού οι συμβάσεις, οι 
υπεύθυνες δηλώσεις, αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας των γεωργικών ελκυστήρων, αντίγραφα 
αδειών οδήγησης των οδηγών των γεωργικών ελκυστήρων και τα άλλα έγγραφα με τα οποία οι 
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό εξασφάλισαν τις προαναφερόμενες συνεργασίες συγκρότησης 
συνεργείων. Αυτά θα παραμείνουν στο διαγωνιζόμενο, με την υποχρέωση να  τα προσκομίσει στην 
επιτροπή ή στην υπηρεσία, σε περίπτωση που αυτό κριθεί σκόπιμο.  

Β) Σε περίπτωση αδυναμίας του εργολάβου συγκρότησης συνεργείων ψεκασμού σε κάποιο Τομέα, 
από αυτά που παρουσιάστηκαν στο διαγωνισμό, θα έχει ως αποτέλεσμα, ο εργολάβος που θα 
αναλάβει το έργο να υποστεί τις συνέπειες της ψευδούς δηλώσεως καθώς και τις συνέπειες που 
προβλέπονται από το διαγωνισμό για την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Ο ελάχιστος 
προβλεπόμενος αριθμός ψεκαστικών συγκροτημάτων απεικονίζεται στον ΠΙΝΑΚΑ I του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IΙ. 
Οι ελκυστήρες και το προσωπικό που χρησιμοποιούνται στην τεχνική προσφορά μιας Ομάδας, δεν 
επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν στην τεχνική προσφορά άλλης Ομάδας από τον ίδιο ή διαφορετικό 
υποψήφιο. Εφόσον αυτό ισχύει, αποτελεί λόγο αποκλεισμού του/των εργολάβων από όλες τις 
περιοχές που συμμετέχουν τα κοινά μέσα. 

Γ) Έως ότου παραμετροποιηθεί σχετικά η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ οι ανωτέρω 
(υπο)φάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Τεχνική Προσφορά» θα υποβάλλονται ως ένας 
ενιαίος (υπό)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf και προσκομίζονται κατά 
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των 
ΦΕΚ και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 
ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 
συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και 
απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης 
προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον 
οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία 
ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή 
άλλους φορείς. 

2.4.4  Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών 

Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του οικονομικού φορέα. 

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό)φάκελο 
«Οικονομική Προσφορά». 
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Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα 
του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το 
οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά 
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα 
παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Επισημαίνεται ότι η οικονομική προσφορά γίνεται αποδεκτή μόνον εφόσον υποβληθούν προσφορές 
σε όλα τα τμήματα του τομέα.  

Α. Τιμές 

Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται  σε ευρώ ανά προστατευόμενο ελαιόδενδρο.   

Η προσφερόμενη τιμή μονάδας θα δίνεται σε ευρώ € και θα γράφεται αριθμητικώς με τρία δεκαδικά 
ψηφία. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον 
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 
αυτόματα από το σύστημα.  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 
αναπροσαρμόζονται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που 
καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, 
με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον 
προϋπολογισμό της κάθε ομάδας της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την 
αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα IΙ-ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ της παρούσας διακήρυξης.  

2.4.5  Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι 
(06) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του Ν. 4412/2016 και την παράγραφο 
2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω 
αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε 
οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν 
την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του 
ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η 
διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί 
οικονομικοί φορείς. 

2.4.6  Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω 
και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και 
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τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, 
τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και 
υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και 
αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της 
παρούσας, 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 
διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα 
με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία είναι υπό αίρεση, 

στ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

ζ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1  Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του Ν. 4412/2016, 
ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» την  06-08-2018 .και ώρα 10.00π.μ 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο 
στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την 
επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το 
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 
4412/2016. 

3.1.2  Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα 
μέλη του οργάνου.  

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα 
με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη ή/και την 
αποδοχή των τεχνικών. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία. 

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 
αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς 
δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν 
διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της 
παρούσας.  

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και 
συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την 
κατάταξη των προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την 
ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.  

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
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προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα 
άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ 
των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της 
Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες 
προσφορές, σύμφωνα με το άρθρο 90 παρ. 1 του Ν. 4412/2016.  

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση/αποφάσεις του αποφαινόμενου 
οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται  στους προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.  

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της 
παρούσας.  

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά 
κατακύρωσης 

 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική 
πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 
(«προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που 
περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.5.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη 
μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την 
πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.7  αυτής. Αν στις ειδικές 
διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των δικαιολογητικών, 
θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των τριών (03) μηνών που 
προηγούνται από την ημερομηνία της ως άνω πρόσκλησης 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), 
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από 
αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται 
από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής 
τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση. 

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών 
διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται 
προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) 
ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για 
δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με 
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  
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ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα 
των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι 
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 - 
2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι 
την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
(οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα 
ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4-2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η 
διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της 
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη 
ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Τα 
αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών 
της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει 
αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό 
ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης 
σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4.  

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 
επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι : 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της 
παρούσας βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από 
τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,  

β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 5 
και 36 του ν. 4129/2013,  

γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.5.2. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός 
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το 
συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην 
τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  
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3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία  

Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και 
έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής 
νομοθεσίας, υποχρεούται, πριν από την υποβολή των προβλεπόμενων ένδικων βοηθημάτων της 
δικαστικής προστασίας στο στάδιο που προηγείται της σύναψης σύμβασης, να ασκήσει 
προδικαστική  προσφυγή ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) κατά 
της σχετικής πράξης ή παράλειψης της  αναθέτουσας αρχής. Η άσκηση της προδικαστικής 
προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την  άσκηση των ανωτέρω ένδικων βοηθημάτων κατά των 
εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των εκτελεστών πράξεων ή 
παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής κατά τη διαδικασία της ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων εκτός 
από την προδικαστική  προσφυγή. 

 Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:  

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον  ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά  μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης  στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως,  

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της  πράξης που βλάπτει 
τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά 
προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής  τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη 
δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.  

(δ) Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης  της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

 Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στην  Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (ΑΕΠΠ) και  περιέχει τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το 
αίτημά της.  

 Κάθε ενδιαφερόμενος, του οποίου επηρεάζονται τα συμφέροντα, δικαιούται να ασκήσει, 
εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της προσφυγής, 
παρέμβαση ενώπιον της ΑΕΠΠ για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, 
προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 

 Δεν επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά απόφασης της  ΑΕΠΠ, η οποία 
δέχεται εν όλω ή εν μέρει προσφυγή άλλου προσώπου. 

 Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται  παράβολο από 
τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου  ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις εκατό 
(0,50%) της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της σχετικής σύμβασης. Το ύψος του 
παραβόλου δεν μπορεί  να είναι κατώτερο των εξακοσίων (600) ευρώ ούτε ανώτερο των δεκαπέντε  
χιλιάδων (15.000) ευρώ. Αν από τα έγγραφα της σύμβασης δεν προκύπτει η  προϋπολογισθείσα αξία 
της, για το παραδεκτό της άσκησης της  προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο ύψους 
εξακοσίων (600) ευρώ. Εάν από τα έγγραφα της σχετικής σύμβασης παρέχεται η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης, το ύψος του  παραβόλου υπολογίζεται επί 
της αξίας του τμήματος ή των τμημάτων της σύμβασης σχετικά με τα οποία ασκείται η 
προδικαστική.προσφυγή.  
 Το παράβολο της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής επιστρέφεται στον προσφεύγοντα 
σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του. Επίσης, επιστρέφεται στον 
προσφεύγοντα και στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή  ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή 
προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της 
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προσφυγής. 
 Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της  κωλύουν τη 
σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία  διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά 
από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με  το άρθρο 368 του Ν.4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, με την επιφύλαξη 
των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 366 του Ν.4412/2016. 

Η διαδικασία εξέτασης της προσφυγής από την ΑΕΠΠ αναλύεται στο άρθρο 365 του Ν.4412/2016, 
όπως τροποιήθηκε με το άρθρο 49, παρ. 4, 5 & 6 του Ν. 4456/2017. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στα άρθρα 345-373 του Ν.4412/2016 και οι διατάξεις 
του Π.Δ. 39/2017 (Α΄64/04-05-2017). 

Κατά τα λοιπά, η άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας. 

 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά 
από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή 
παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, 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.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 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 παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον 
τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που 
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα IV της Διακήρυξης  και 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, 
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.4, 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.  

4.2  Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, οι όροι της 
παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο 
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα 
που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που 
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.4 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά 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 του αρμοδίου οργάνου 
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4.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

4.5.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του 
Ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων 
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση 
του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1 Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο: Η πληρωμή των 
ψεκασμών θα γίνεται τμηματικά και θα εξοφλείται το 100% της αξίας του τιμολογίου το οποίο θα 
προσκομίζεται στη ΔΑΟΚ ΠΕ Αιτωλ/νιας καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό, που τυχόν ήθελε 
ζητηθεί από τις υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 
Η πληρωμή της αμοιβής του εργολάβου θα γίνει μετά το πέρας των ψεκασμών και τη σύνταξη του 
σχετικού πρακτικού καλής εκτέλεσης ψεκασμού, όπως προβλέπεται από την παρούσα, και θα 
καταβάλλεται μετά την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής στο όνομά του από τη Δ/νση 
Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου ΠΔΕ και σε βάρος των σχετικών πιστώσεων δακοκτονίας 
αμέσως μετά την προσκόμιση των προβλεπόμενων εγγράφων και λοιπών δικαιολογητικών, που 
προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του Ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου 
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 
και την πληρωμή.  
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και 
με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες 
κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,06% 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 επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π (Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών), επί της 
αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 
σύμβασης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 

γ)Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 
υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν 
εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της 
αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί 
υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.  

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη 
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη 
συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η 
προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται 
αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω 
προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για 
παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης της σύμβασης. 
Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 
αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

Επιπλέον στον ανάδοχο επιβάλλονται οι ακόλουθες ποινές στις παρακάτω περιπτώσεις: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ 

 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ  ΠΟΙΝΗ  

1 Αδικαιολόγητη καθυστέρηση της έναρξης ή περάτωσης ή 
ενδιαμέσου διακοπής συγκεκριμένου ψεκασμού 

300€ ανά ημέρα 

2 Καθυστέρηση ψεκασμού άνω των τριών (3) ημερών 1.Έκπτωτος εργολάβος  

2.Έκπτωση εγγύησης καλής εκτέλεσης 
υπέρ της Περιφέρειας 

3 Μη ανάρτηση γραπτών ανακοινώσεων ψεκασμού και 
σχεδιασμό ανάπτυξης των συνεργείων 

100€ ανά ημέρα 

4 Μη φύλαξη των εντομοκτόνων σκευασμάτων σε 
κλειστούς και δροσερούς χώρους, καλά ασφαλισμένους 

200€ 

5 Μη φύλαξη της πρωτεΐνης σε σκιερό μέρος 200€/βαρέλι 

6 Μη επιστροφή των κενών συσκευασίας των δακοκτόνων 
υλικών  

θα επιβάλλεται πρόστιμο που θα 
αντιστοιχεί στην τιμή προμήθειας του 
σκευάσματος 

7 Άρνηση της εφαρμογής των συστημάτων GPS 500 € 

8 Σε περίπτωση που ο ψεκασμός δε γίνεται σύμφωνα με 
τους όρους και τις υποδείξεις των Δ/νσεων Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής 

 

 

1. Ο εργολάβος δεν θα αμείβεται για 
το εκτελεσθέν έργο τις ημέρες που 
συνέβη αυτό και θα του καταλογίζεται 
και η αξία των χρησιμοποιηθέντων 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων για 
την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού 

2. Επί πλέον ο χρόνος που χάθηκε 
μέχρι την εφαρμογή του σωστού 
ψεκασμού, λογίζεται σαν υστέρηση 
έναρξης και επιβάλλονται οι 
προβλεπόμενες κυρώσεις 

9 Στην περίπτωση, που κατά την παρασκευή του 
ψεκαστικού διαλύματος, δεν τηρηθεί η προτεινόμενη 
δοσολογία των φυτοπροστατευτικών προϊόντων ή δεν γίνει 
παρουσία του τομεάρχη δακοκτονίας 

Θα επιβάλλεται πρόστιμο που θα 
αναλογεί στο ψεκαστικό διάλυμα που 
δεν καλύπτει τις απαιτήσεις. 

10 Στην περίπτωση που διαπιστωθεί, στο τέλος του 
ημερήσιου ψεκασμού, ποσότητα ψεκαστικού διαλύματος 
σε βυτίο ψεκαστικού συγκροτήματος 

Θα επιβάλλεται πρόστιμο που θα 
αναλογεί στην αξία των ελαιοδέντρων 
που δεν προστατεύθηκαν & στην η 
αξία του εναπομείναντος ψεκαστικού 
διαλύματος. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης  

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των 
όρων των παραγράφων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις) και 6.4. (Απόρριψη 
παραδοτέων – Αντικατάσταση), να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον 
της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα που εκτελεί-διοικεί τη σύμβαση ήτοι η Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδας, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε 
γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης  

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης των Συμβάσεων που θα προκύψουν από τον παρόντα 
διαγωνισμό θα διενεργείται από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. 
Αιτωλ/νιας η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο ήτοι την Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα 
εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη 
λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που 
αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους 
όρους του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.  

6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία, ορίζει με απόφασή της  για την παρακολο,ύθηση της σύμβασης τον 
επόπτη με καθήκοντα εισηγητή, υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να 
ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση 
φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. 
Σε αυτή την περίπτωση ορίζεται  Διευθυντής Δακοκτονίας και λειτουργεί ως συντονιστής. 

Τα καθήκοντα του Επόπτη και Διευθυντή Δακοκτονία είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της 
εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με 
τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του Επόπτη και του Δ/ντη Δακοκτονίας η υπηρεσία που 
διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που 
αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

6.1.3 Οι εργασίες της δακοκτονίας θα ελέγχονται από τον Δ/ντη Δακοκτονίας, τους Επόπτες και 
τους Τομεάρχες της δακοκτονίας. Κατά τη διάρκεια των ψεκασμών ο εργολάβος θα συμπληρώνει 
ημερήσιο ή συγκεντρωτικό δελτίο εργασίας που θα του χορηγήσει η υπηρεσία, στο οποίο θα 
αναγράφονται τα ψεκαστικά μέσα, οι εργάτες, η ποσότητα του ψεκαστικού διαλύματος που 
καταναλώθηκε, ο αριθμός των προστατευομένων δένδρων, τα εντομοκτόνα, οι πρωτεΐνες κ.α. Τα 
ημερήσια ή τα συγκεντρωτικά δελτία για κάθε συνεργείο ψεκασμού θα υπογράφονται από τον 
εργολάβο και τον τομεάρχη δακοκτονίας και θα υποβάλλονται στην υπηρεσία μετά το τέλος του 
ψεκασμού.  
 

6.2  Διάρκεια της σύμβασης  

Ο χρόνος ισχύος της Σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της έως την 15/11/2018. 

 

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών (οριστικών ή/και τμηματικών) γίνεται από επιτροπή 
παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του Ν. 
4412/2016, λαμβάνοντας υπόψην το «πρακτικό εκτέλεσης δολωματικού ψεκασμού ελαιοδέντρων» 
που συντάσσεται και υπογράφεται από την αρμόδια υπηρεσία και τους αρμοδίους υπαλλήλους αυτής 
όπως περιγράφεται στο άρθρο 6.1. της παρούσης και αναφέρεται στην  παρακολούθησης της 
Σύμβασης. 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους 
όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες 
παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών  και συνεπώς αν 
μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 
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Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση 
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων 
υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις 
διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων 
της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην απόφαση. 

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή 
του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα 
μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για 
την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του 
άρθρου 219 του Ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν 
επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των 
σχετικών πρωτοκόλλων.  

6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση  

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών με έκπτωση 
επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση 
των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της 
σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση 
γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο 
δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του Ν. 4412/2016 και την 
παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και 
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

6.5 Αναπροσαρμογή τιμής  

Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμών καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος των Συμβάσεων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Σκοπός του έργου είναι η εφαρμογή δολωματικών ψεκαμσών στους ελαιώνες της 
Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νιας, για την προστασία της ελαιοπαραγωγής από το δάκο. 

Οι ψεκασμοί θα γίνονται από εδάφους με ψεκαστικά συνεργεία που αποτελούνται 
από ψεκαστικά συγκροτήματα και ψεκαστήρες πλάτης, όπου απαιτείται. 

Κάθε ψεκαστικό συγκρότημα απαρτίζεται από γεωργικό ελκυστήρα με βυτίο 
χωρητικότητας 500 λίτρων, τον οδηγό και τον ψεκαστή ο οποίος θα χειρίζεται το μπεκ 
(αυλό). Για τα ελαιόδεντρα που δεν έχει πρόσβαση το ψεκαστικό μηχάνημα, το συνεργείο 
θα διαθέτει επιπλέον ένα ή περισσότερους ψεκαστές με επινώτιες ψεκαστήρες.  

Τα συνεργεία ψεκασμού συγκροτούνται με ευθύνη και μέριμνα του εργολάβου ανά 
Τομέα σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Κάθε συνεργείο αποτελείται 
από ψεκαστικά συγκροτήματα, σύμφωνα με τον Πίνακα ΙΙ του Παραρτήματος ΙΙ. 
Η διάρκεια του ψεκασμού δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις έξι (6) ημέρες ψεκασμού 

Ι. ΓΕΝΙΚΑ 

1. Ο εργολάβος ψεκασμών υποχρεούται να προστατεύει όλα τα ελαιόδεντρα που θα του 
κατακυρωθούν και θα υπογράψει σύμβαση, ψεκάζοντάς τα όσες φορές χρειαστεί με 
την ίδια τιμή. 

2. Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Αιτωλ/νιας διατηρεί το 
δικαίωμα της μείωσης του αριθμού των ψεκασμών στην περίπτωση που οι 
κλιματολογικές συνθήκες ή το ύψος του δακοπληθυσμού το απαιτούν, ή της αύξησης 
τους (των ψεκασμών) χωρίς υπέρβαση του προϋπολογισμού της Περιφερειακής 
Ενότητας. 

3. Οι ψεκασμοί θα αρχίσουν μετά την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι στις 
15/11/2017. Η έκταση εφαρμογής και η ημερομηνία έναρξης του ψεκασμού θα 
καθορίζεται από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) της 
Π.Ε. Αιτωλ/νιας, μετά από έγγραφη εντολή.  

4. Η περίοδος διενέργειάς του πρώτου δολωματικού ψεκασμού θα αξιολογείται, θα 
τεκμηριώνεται και θα αιτιολογείται από τους επόπτες και το διευθυντή δακοκτονίας 
όπως αυτοί ορίζονται από σχετική απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη.  

5. Ο εργολάβος υποχρεούται να αρχίσει τον ψεκασμό 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 στη Δ.Α.Ο.Κ.. Για αδικαιολόγητη καθυστέρηση έναρξης μιας ημέρας, 
επιβάλλεται πρόστιμο τριακοσίων ευρώ (300 €). 

6. Ο εργολάβος θα γνωστοποιεί με γραπτή ανακοίνωση, που θα αναρτά σε τουλάχιστον 
τρία (3) κεντρικά σημεία των Τοπικών – Δημοτικών Κοινοτήτων, το αναλυτικό 
πρόγραμμα ψεκασμού, ώστε να ειδοποιούνται τόσο οι ελαιοπαραγωγοί όσο οι 
κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι, για να διευκολύνουν τις εργασίες, με το να ανοίγουν 
τα περιφραγμένα λιοστάσια, αλλά και να απομακρύνονται τα ζώα ή τα μελισσοσμήνη. 
Στην ανακοίνωση θα αναφέρεται το σημείο παρασκευής του ψεκαστικού διαλύματος. 
Ο εργολάβος οφείλει να ενημερώνει την Τοπική Αρχή ή τον πρόεδρο του Τοπικού 
Συμβουλίου.  

Σε περίπτωση μη ανάρτησης των ανακοινώσεων θα επιβάλλεται πρόστιμο 50 € για 
κάθε μέρα 
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7. Ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει το εν λόγω πρόγραμμα μαζί με τον 
σχεδιασμό ανάπτυξης των συνεργείων στην υπηρεσία παρακολούθησης του έργου (π.χ 
ΑΜ ελκυστήρα, ημέρα ψεκασμού και τοπωνύμιο περιοχής ψεκασμού) 24 ώρες πριν 
την έναρξη του ψεκασμού.  

Στην περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα παραπάνω θα επιβάλλεται πρόστιμο 100€ . 

8. Το κάθε ψεκαστικό συγκρότημα αποτελείται από το γεωργικό ελκυστήρα, τον οδηγό 
και τον ψεκαστή. Ο οδηγός κάθε ψεκαστικού συγκροτήματος πρέπει να είναι 
κάτοχος του πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων 
και σε περίπτωση που αυτός δεν το διαθέτει να είναι κάτοχος ο ψεκαστής (βάσει 
του αρ. 19 ν. 4036/2012 ΦΕΚ. Α΄8) και ΚΥΑ 8197/90920/2013 (Β΄1883).  

9. Ο εξοπλισμός εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων πρέπει να φέρει Πιστοποιητικό 
Επιθεώρησης που εντάσσει τον εξοπλισμό στην Κατηγορία Ι ή ΙΙ και να συνοδεύεται 
από αυτοκόλλητο σήμα καταλληλότητας (sticker), όπως προβλέπεται στην ΥΑ Ε8 
1831/39763/2015 (ΦΕΚ Β' 671).  

10. Τα δακοκτόνα υλικά παρέχονται στον εργολάβο δωρεάν και παραδίδονται σ΄ αυτόν 
από την αποθήκη της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Αιτωλ/νιας. 
Τα υλικά αυτά μεταφέρονται, αποθηκεύονται και διανέμονται στα συνεργεία, με 
ευθύνη του εργολάβου. Μέχρι τη χρησιμοποίησή τους ή τα περισσεύματα κάθε 
ψεκασμού, θα πρέπει να φυλάσσονται με ευθύνη του εργολάβου σε κλειστούς και 
δροσερούς χώρους καλά ασφαλισμένους. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί 
στην ελκυστική ουσία, η οποία θα πρέπει να παραμένει σε σκιά καθ΄ όλη τη διάρκεια 
της ημέρας.  

Για το σκοπό αυτό θα πρέπει ο εργολάβος να ορίσει το χώρο καθώς και τον 
υπεύθυνο για τη φύλαξη των υλικών δακοκτονίας και να τα γνωστοποιήσει εγγράφως 
στη Δ.Α.Ο.Κ., μετά την κατακύρωση του έργου σε αυτόν. 

Στην περίπτωση που οι τομεάρχες ή οι επόπτες αναφέρουν γραπτώς ότι η ελκυστική 
ουσία ή τα εντομοκτόνα δεν φυλάσσονται με τον τρόπο που ορίζεται παραπάνω, 
επιβάλλεται πρόστιμο 200€ στον εργολάβο.  

11. Τα κενά συσκευασίας των δακοκτόνων υλικών είναι δημόσιο υλικό και αποτελούν 
αποδεικτικό υλικό χρήσης τους. Γι΄ αυτό θα τοποθετούνται χωρίς υπολείμματα (αφού 
ξεπλυθούν τρεις φορές) στα χαρτοκιβώτια που ήταν συσκευασμένα. Στο εξωτερικό 
της συσκευασίας (χαρτοκιβώτιο) θα αναγράφεται με μαρκαδόρο ο τομέας της 
εργολαβίας και η ημερομηνία παράδοσης και θα παραδίδονται από τον εργολάβο στην 
αποθήκη της Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Αιτωλ/νιας, σε ημερομηνία που θα καθορίζεται από την 
Υπηρεσία. Θα γίνεται αυστηρός έλεγχος στην διαχείριση των υλικών και θα 
επιβάλλονται οι κάτωθι κυρώσεις:  

 Πρόστιμο ίσο με την αξία του εντομοκτόνου προσαυξανόμενο κατά 10 €, 
για κάθε φιάλη εντομοκτόνου (γεμάτη ή κενή) που χορηγήθηκε για τους 
ψεκασμούς και δεν επιστράφηκε στους αρμόδιους γι’ αυτό υπαλλήλους 
της ΔΑΟΚ.  

 Πρόστιμο 10 € για κάθε κενή φιάλη που επιστρέφεται με υπολείμματα 
εντομοκτόνου 

 Πρόστιμο ίσο με την αξία του προσαυξανόμενο κατά 10 € για κάθε 
βαρέλι πρωτεΐνης που δεν επιστρέφεται. 

Απαγορεύεται κατηγορηματικά α) η καύση των συσκευασιών των εντομοκτόνων, 
β) η απόρριψη ψεκαστικού διαλύματος ή εντομοκτόνου ή πρωτεΐνης ή 
εκπλύματος τους στο περιβάλλον 

12. Ο εργολάβος είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση, επεξήγηση, εφαρμογή και έλεγχο 
των τεχνικών προδιαγραφών και όλων των όρων της παρούσας Διακήρυξης στους 
εργαζόμενούς του, στους δολωματικούς ψεκασμούς. Τυχόν κυρώσεις ή διοικητικά 
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πρόστιμα για διαπιστωθείσες παραβάσεις, όλων των όρων της παρούσας Διακήρυξης 
θα επιβάλλονται στον εργολάβο. 

13. Ο εργολάβος θα μεριμνά για την άριστη λειτουργία των ψεκαστικών μηχανημάτων και 
ψεκαστήρων, έχοντας και αρκετά επιπλέον των απαραιτήτων σε ετοιμότητα 
(ρεζέρβες) ώστε να μην παρουσιάζεται καμία καθυστέρηση την ώρα των ψεκασμών, 
τα οποία θα φέρουν το Πιστοποιητικό Επιθεώρησης. 

14. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης ψεκαστικών συγκροτημάτων επιπλέον αυτών που 
αναφέρονται στον Πίνακα Ι, απαιτείται προηγούμενη άδεια από την Υπηρεσία. 

15. Χρησιμοποιούνται τα ψεκαστικά συγκροτήματα (τρακτέρ, οδηγός, ψεκαστής) του 
Πίνακα Ι, όπως αυτά κατατέθηκαν στο διαγωνισμό στα «Δικαιολογητικά συμμετοχής - 
Τεχνική προσφορά». Για να υπάρξει δυνατότητα χρησιμοποίησης άλλων ψεκαστικών 
συγκροτημάτων, διαφορετικών από αυτά που κατατέθηκαν, λόγω ανωτέρας βίας 
(βλάβη του τρακτέρ, ασθένεια των εργαζομένων, αθέτηση συμφωνίας με το 
προσωπικό, κλπ,), πρέπει προηγούμενα να το επιτρέψει η Δ.Α.Ο.Κ., αφού κατατεθούν 
τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά 

16. Για τις τοποθεσίες (λιοστάσια) που δεν μπορεί να καλύψει το ψεκαστικό μηχάνημα 
(έλλειψη δρόμου, μεγάλη κλίση εδάφους, αλλεπάλληλοι περιφραγμένοι ελαιώνες 
κ.λ.π.) θα πρέπει ο εργολάβος να διαθέτει ψεκαστές με ψεκαστήρα πλάτης 
εργαζόμενους παράλληλα με το βυτίο, για την κάλυψη και αυτών των περιοχών. Και 
στην περίπτωση αυτή οι ψεκαστές θα πρέπει να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού 
γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων. 

17. Ο εργολάβος έχει την ευθύνη τήρησης των αποστάσεων μεταξύ της ζώνης ψεκασμού 
των γεωργικών φαρμάκων και των ειδικών περιοχών προστασίας, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 26 της με αριθ.8197/90920/22-7-2013 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄1883), όπως αυτή έχει 
τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 1 της με αριθ. 6669/79087/15-7-2015 Κ.Υ.Α. 
(ΦΕΚ Β΄ 1791).  

18. Από τους ψεκασμούς εξαιρούνται οι βιολογικοί ελαιώνες με την προϋπόθεση οι 
ιδιοκτήτες τους ,τους έχουν σημάνει περιμετρικά. 

19. Ο εργολάβος με την έκδοση εντολής για την έναρξη του 1ου ψεκασμού, θα δώσει στον 
τομεάρχη δακοκτονίας, κατάσταση (βάσει του Πίνακα Ι) με τα ονοματεπώνυμα των 
οδηγών και των ψεκαστών, των αριθμών των αδειών των τρακτέρ, των αριθμών των 
διπλωμάτων των οδηγών, των ασφαλειών των τρακτέρ και του χρόνου λήξης τους, τη 
κατοχή του πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, 
καθώς και του πιστοποιητικού επιθεώρησης του εξοπλισμού, υπογεγραμμένη από τον 
ίδιο. 

20. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν την απαραίτητη από το νόμο ηλικία και μάλιστα 
θα πρέπει να αποφεύγονται οι ακραίες ηλικίες (να είναι 18-65 ετών) και να είναι 
ασφαλισμένοι σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. 

21. Ο εργολάβος υποχρεούται να συμμορφώνεται πρόθυμα στις υποδείξεις των γεωπόνων 
της δακοκτονίας (Διευθυντής - Επόπτες – Τομεάρχες). Εάν η συνεργασία του 
εργολάβου με την Υπηρεσία και τους γεωπόνους δακοκτονίας δεν είναι σύμφωνη με 
τους όρους της σύμβασης, συντάσσεται έκθεση η οποία αποτελεί στοιχείο 
αποκλεισμού από επόμενους διαγωνισμούς δακοκτονίας. 

22. Σε περίπτωση που ο ψεκασμός δε γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις υποδείξεις 
της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Αιτωλ/νιας, ο εργολάβος 
πέραν των κυρώσεων που αναφέρονται στα άρθρα της παρούσας διακήρυξης δε θα 
αμείβεται για το εκτελεσθέν έργο την ημέρα αυτή και θα του καταλογίζεται η αξία των 
χρησιμοποιηθέντων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, για την παρασκευή του 
ψεκαστικού υγρού. Επιπλέον ο χρόνος που χάθηκε μέχρι την εφαρμογή του σωστού 
ψεκασμού, λογίζεται σαν υστέρηση έναρξης και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες 
κυρώσεις. 
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23. Εφόσον ο εργολάβος τηρήσει τις οδηγίες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής για τους ψεκασμούς, δεν φέρει ευθύνη για την αποτελεσματικότητά 
τους. 

24. Ο εργολάβος υποχρεούται να συνεργαστεί με την Δ.Α.Ο.Κ. στην εφαρμογή του 
προγράμματος συγκριτικών πειραματικών εργασιών καταπολέμησης του δάκου, και 
συγκεκριμένα στην εφαρμογή των συστημάτων GIS – GPS/Android, που θα του 
χορηγήσει η Υπηρεσία, για την παρακολούθηση της εφαρμογής των δολωματικών 
ψεκασμών. Ο εργολάβος θα μεριμνά και θα συντελεί στην ορθή λειτουργία αυτών 
(προστασία από φθορές – σωστή χρήση αυτών από τους χειριστές των ψεκαστικών 
συγκροτημάτων - αγορά αναλώσιμων λειτουργίας τους όταν κρίνεται απαραίτητο). Σε 
περίπτωση φθοράς ή καταστροφής του GPS/Android, θα καταλογίζεται στον 
εργολάβο η αξία του. Στην περίπτωση άρνησης της εφαρμογής των συστημάτων 
GPS/Android, επιβάλλεται πρόστιμο 500 € στον εργολάβο 

ΙΙ. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΕΚΑΣΜΩΝ 

Α. Σκευάσματα - Δοσολογίες 

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που θα χρησιμοποιηθούν στους δολωματικούς ψεκασμούς, 
την τρέχουσα δακική περίοδο, θα προέρχονται από προμήθεια του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Θα έχουν έγκριση για χρήση σε δολωματικούς ψεκασμούς και θα 
εφαρμόζονται όσα αναφέρονται στις Αποφάσεις έγκρισης κυκλοφορίας τους. Θα δοθούν 
στους εργολάβους εγγράφως οδηγίες εφαρμογής των εντομοκτόνων σκευασμάτων, μετά την 
κατακύρωση του έργου και πριν την έναρξη των ψεκασμών.   

Το βυτίο που θα αναρτάται στον γεωργικό ελκυστήρα και θα χρησιμοποιείται στους 
δολωματικούς ψεκασμούς, θα είναι χωρητικότητας 500 λίτρων. Οι δοσολογίες των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, για την παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος, θα 
δίνονται από την Εποπτεία και τους Τομεάρχες Δακοκτονίας. Στο ψεκαστικό διάλυμα θα 
προστίθεται ελκυστική ουσία σύμφωνα με τις τεχνικές της προδιαγραφές και τις τεχνικές 
προδιαγραφές του σκευάσματος. Κατά την παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος πρώτα 
προστίθεται το εντομοκτόνο και μετά η ελκυστική ουσία, υπό συνεχή ανάδευση. Η 
παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος γίνεται πάντα παρουσία του τομεάρχη δακοκτονίας.  

Στην περίπτωση που δεν ακολουθηθεί η προτεινόμενη από την Υπηρεσία δοσολογία ή η 
παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος δεν γίνει παρουσία του τομεάρχη, επιβάλλεται από 
το Διευθυντή Δακοκτονίας πρόστιμο που αναλογεί στο ψεκαστικό διάλυμα που δεν 
καλύπτει τις ως άνω απαιτήσεις.  

 

Β. Εφαρμογή 

1. Ο εργολάβος θα πρέπει να φροντίσει πριν την έναρξη των ψεκασμών να λάβει 
έγκριση από τον πάροχο από τον οποίο θα προμηθεύεται το νερό για τους 
ψεκασμούς, με τους όρους και τους περιορισμούς που θέτει ο παραπάνω πάροχος 
και τους οποίους ο εργολάβος υποχρεούται να ακολουθήσει. 

2. Το νερό που χρησιμοποιείται για το ψεκαστικό διάλυμα πρέπει να είναι καθαρό 
(χωρίς άλατα και άλλα κατάλοιπα). Απαγορεύεται η προσθήκη των εντομοκτόνων 
κοντά σε πηγές, ποτάμια, ρυάκια και πηγάδια, για να προστατευθεί το νερό από 
πιθανή ρύπανση. 

3. Κατά τη λήψη νερού για το γέμισμα των βυτίων πρέπει να εξασφαλίζεται η μη 
επιστροφή διαλύματος από το βυτίο προς την υδροληψία. Η απόληξη του σωλήνα 
που μεταφέρει το νερό δεν πρέπει να εισέρχεται μέσα στο βυτίο (ή τον ψεκαστήρα) 
και σε καμιά περίπτωση να μην έρχεται σε επαφή με το ψεκαστικό διάλυμα 

4. Το ψεκαστικό διάλυμα θα παρασκευάζεται και θα χρησιμοποιείται την ίδια ημέρα. 
Στην περίπτωση που για οποιαδήποτε αιτία, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας (πχ. 
απότομη μεταβολή του καιρού, εργατικό ατύχημα, κ.α.), διαπιστωθεί ποσότητα 
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ψεκαστικού διαλύματος εντός του βυτίου στο τέλος του ημερήσιου ψεκασμού, θα 
επιβάλλεται πρόστιμο στον εργολάβο που θα αντιστοιχεί στην αξία των μη 
προστατευόμενων ελαιοδέντρων της ελαιοκομικής περιοχής, ο αριθμός των οποίων 
θα προκύπτει από την ποσότητα του εναπομείναντος ψεκαστικού διαλύματος, και 
στην αξία του εναπομείναντος ψεκαστικού διαλύματος (εντομοκτόνων 
σκευασμάτων). Επίσης θα επιβάλλεται επιπλέον πρόστιμο στον Εργολάβο για τις 
ευρύτερες επιπτώσεις της ως άνω παράβασης στο συνολικό έργο του ψεκασμού, ενώ 
οι χειριστές του οικείου ψεκαστικού συγκροτήματος θα αποβάλλονται από όλες τις 
εργασίες της Δακοκτονίας. 

5. Στην περίπτωση ανωτέρα βίας (π.χ. απότομη μεταβολή του καιρού, σπάσιμο βυτίου, 
εργατικό ατύχημα κ.α.) που χρειαστεί να απορριφθεί ψεκαστικό διάλυμα, θα πρέπει 
να ανοίγεται ειδικός λάκκος (μακριά από πηγάδια, ρέματα και πηγές) στον οποίο 
μετά το ψεκαστικό διάλυμα, θα πρέπει να προστίθεται ασβέστης και χώμα. 

6. Κατά την παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος πρέπει να γίνεται τριπλό πλύσιμο 
του κενού συσκευασίας του εντομοκτόνου και τα προϊόντα του ξεπλύματος να 
αδειάζονται μέσα στο βυτίο, με ευθύνη του εργολάβου. 

7. Τριπλό ξέπλυμα των συσκευασιών των εντομοκτόνων: τα κενά συσκευασίας πρέπει 
να καθαρίζονται αμέσως μετά το άδειασμα του περιεχομένου τους για να μην 
στεγνώσουν τα υπολείμματα και καθίσταται δύσκολος έως αδύνατος ο καθαρισμός 
τους. Το κενό συσκευασίας πρέπει να αφεθεί μισό λεπτό να στραγγίξει στο βυτίο, 
έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί το υπόλειμμα. Οι εργασίες που γίνονται είναι: α) 
φορώντας τα απαραίτητα μέτρα προστασίας (γάντια, μάσκα κλπ) γεμίζετε με νερό το 
κενό συσκευασίας από 10% έως 20% του όγκου συσκευασίας, β) τοποθετείτε το 
καπάκι της συσκευασίας και σφίγγετε για να μην υπάρξουν διαρροές, γ) ανακινείτε 
προς όλες τις πλευρές για να ξεπλυθεί το κενό συσκευασίας, δ) τα νερά του 
ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό διάλυμα, ε) επαναλαμβάνουμε την ίδια 
διαδικασία άλλες δύο τουλάχιστον φορές, μέχρι τα νερά ξεπλύματος να είναι 
καθαρά. Στην περίπτωση που οι τομεάρχες ή οι επόπτες αναφέρουν γραπτώς ότι δεν 
έχει γίνει σωστά το τριπλό πλύσιμο των κενών συσκευασίας, επιβάλλεται πρόστιμο 
10 € για κάθε κενή φιάλη που επιστρέφεται με υπολείμματα εντομοκτόνου. 

8. Στο βυτίο του γεωργικού ελκυστήρα θα πρέπει να υπάρχει νερό για λόγους 
πυρασφάλειας 

9. Γενικότερα ο εργολάβος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο, που 
απαιτείται κατά περίπτωση, ώστε να μην ρυπαίνονται με τα φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα τα σημεία υδροληψίας και το περιβάλλον. Σε διαφορετική περίπτωση, ο 
εργολάβος φέρει την ευθύνη που προβλέπεται από την νομοθεσία καθώς και πέραν 
των άλλων κυρώσεων που προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη: α) δεν θα 
αμειφθεί για το εκτελεσθέν έργο, β) θα καταπίπτει σε βάρος του η κατατεθείσα 
εγγυητική καλής εκτέλεσης γ) θα του επιβληθούν οι ανάλογες ποινικές κυρώσεις. 

10. Κατά τον ψεκασμό θα διασπείρονται 300 cm3 περίπου ψεκαστικού διαλύματος ανά 
ψεκαζόμενο δέντρο κανονικής ανάπτυξης ή όσα προβλέπει η έγκριση του 
χρησιμοποιούμενου σκευάσματος. Θα ψεκάζονται όλα τα δέντρα σε ελαιώνες με 
αραιή πυκνότητα δέντρων (λιγότερα από 10 δέντρα στο στρέμμα), ανά δεύτερο 
δέντρο στους μέτριας πυκνότητας ελαιώνες (10-18 ελαιόδεντρα ανά στρέμμα) και 
ανά τρίτο δέντρο στους πυκνούς ελαιώνες (περισσότερα από 18 δέντρα ανά 
στρέμμα).  

11. Το ψεκαστικό μηχάνημα θα πρέπει να έχει χαμηλή πίεση (λιγότερη από 10 atm), 
ώστε το ψεκαστικό υγρό να πέφτει συγκεντρωμένο με χοντρή σταγόνα (δ>1mm) για 
να μπορεί να παραμένει περισσότερο χρόνο νωπό και προσελκυστικό για βόσκηση 
από το δάκο και να μην ξηραίνεται γρήγορα. 

12. Το μπεκ θα πρέπει να κλείνει κατά τη μετάβαση από δέντρο σε δέντρο, για να μην 
χάνεται άσκοπα ψεκαστικό διάλυμα και για την προστασία του περιβάλλοντος. 
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13. Το ψεκαστικό διάλυμα θα πρέπει να κατευθύνεται στη βορινή πλευρά του δέντρου 
και στο εσωτερικό του φυλλώματος πάνω από τις διακλαδώσεις των μπράτσων, 
ώστε να παραμένει περισσότερο χρόνο σε υγρή κατάσταση.  

14. Το βυτίο που χρησιμοποιείται πρέπει να φέρει ογκομετρικές ενδείξεις και πρέπει να 
σφραγίζει καλά για να αποφεύγονται οι διαρροές. Μετά το τέλος των ψεκασμών το 
βυτίο πρέπει να πλένεται με σόδα. Τα προϊόντα του ξεπλύματος απαγορεύεται να 
χύνονται στο έδαφος ή οπουδήποτε αλλού, αλλά να ψεκάζονται στα ελαιόδεντρα, τα 
οποία θα έχουν αφεθεί αψέκαστα για αυτό το λόγο. 

15. Ο τομεάρχης σε συνεννόηση με τον εργολάβο θα καθορίζουν σημείο, όπου στο 
τέλος του ψεκασμού της ημέρας, θα συγκεντρώνονται τα ψεκαστικά συγκροτήματα 
και θα αναφέρουν τις περιοχές που ψέκασαν. Την κάθε μέρα ψεκασμού θα πρέπει να 
ψεκάζονται γειτονικές περιοχές. Το κάθε ψεκαστικό συγκρότημα θα πρέπει να 
οριοθετεί την περιοχή που καλύπτει και να ψεκάζει τις ίδιες περιοχές σε κάθε 
ψεκασμό. 

16. Στον Πίνακα ΙΙ είναι ορισμένος ο ελάχιστος αριθμός των ψεκαστικών 
συγκροτημάτων ανά ημέρα και ανά τομέα. Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν αποκλίσεις 
μεγαλύτερες του ± 30% του αριθμού των ψεκαστικών συγκροτημάτων ανά ημέρα 
ψεκασμού.  

17. Ο εργολάβος επιβαρύνεται με όλες τις δαπάνες καλής εφαρμογής και εξυπηρέτησης 
των ψεκασμών, δηλαδή μεταφορά των εργατών, των δακοκτόνων υλικών, του νερού 
και την παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος. 

18. Η διάρκεια των ψεκασμών σε καμιά περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τις έξι (6) 
συνεχόμενες ημέρες. Αδικαιολόγητη υπέρβαση μιας ημέρας επιφέρει πρόστιμο 
τριακοσίων ευρώ (300 €). 

19. Η απόδοση ενός ψεκαστικού συγκροτήματος (βυτίο, οδηγός και αυλοφόρος) δεν θα 
υπερβαίνει τα 500 λίτρα ψεκαστικού διαλύματος ανά ημέρα (ψεκασμός προστασίας 
3000 ελαιοδέντρων). Όταν πρόκειται για ψεκαστήρες πλάτης η εφαρμογή 
ψεκαστικού υγρού ανά ψεκαστή δεν θα υπερβαίνει τα 150 λίτρα/ημέρα (ψεκασμός 
προστασίας 500 ελαιοδέντρων). Ο ελάχιστος χρόνος ρίψης του ψεκαστικού 
διαλύματος 500 λίτρων, θα είναι 2 ώρες. 

20. Με τη σύμφωνη γνώμη της Εποπτείας Δακοκτονίας μπορεί η απόδοση ψεκαστικού 
συγκροτήματος να αυξηθεί στα 1000 λίτρα ημερησίως, όταν επικρατούν τέτοιες 
κλιματικές συνθήκες που επιτρέπουν την εκτέλεση του έργου.  

21. Ψεκασμοί δεν γίνονται τις απογευματινές ώρες λόγω συνθηκών, υψηλών 
θερμοκρασιών, περιορισμένης δυνατότητας ελέγχων και λόγω μειωμένης 
δραστηριότητας του δάκου δύο ώρες περίπου πριν τη δύση του ηλίου. 

22. Ο εργολάβος ή εκπρόσωπός του, υποχρεούται κατά τις ημέρες του ψεκασμού να 
παρευρίσκεται στην περιοχή ψεκασμού. 

23. Ο υπεύθυνος τομεάρχης δακοκτονίας θα παρακολουθεί και θα ελέγχει την τεχνική 
εφαρμογή των ψεκασμών, θα καθορίζει την ώρα έναρξης, λήξης, διακοπής των 
ψεκασμών και των λοιπών τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στην παρούσα.  

Α. Σκευάσματα - Δοσολογίες 

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που θα χρησιμοποιηθούν στους δολωματικούς ψεκασμούς, 
την τρέχουσα δακική περίοδο, θα προέρχονται από προμήθεια του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Θα έχουν έγκριση για χρήση σε δολωματικούς ψεκασμούς και θα 
εφαρμόζονται όσα αναφέρονται στις Αποφάσεις έγκρισης κυκλοφορίας τους. Θα δοθούν 
στους εργολάβους εγγράφως οδηγίες εφαρμογής των εντομοκτόνων σκευασμάτων, μετά την 
κατακύρωση του έργου και πριν την έναρξη των ψεκασμών.   

Το βυτίο που θα αναρτάται στον γεωργικό ελκυστήρα και θα χρησιμοποιείται στους 
δολωματικούς ψεκασμούς, θα είναι χωρητικότητας 500 λίτρων. Οι δοσολογίες των 
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φυτοπροστατευτικών προϊόντων, για την παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος, θα 
δίνονται από την Εποπτεία και τους Τομεάρχες Δακοκτονίας. Στο ψεκαστικό διάλυμα θα 
προστίθεται ελκυστική ουσία σύμφωνα με τις τεχνικές της προδιαγραφές και τις τεχνικές 
προδιαγραφές του σκευάσματος. Κατά την παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος πρώτα 
προστίθεται το εντομοκτόνο και μετά η ελκυστική ουσία, υπό συνεχή ανάδευση. Η 
παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος γίνεται πάντα παρουσία του τομεάρχη δακοκτονίας.  

Στην περίπτωση που δεν ακολουθηθεί η προτεινόμενη από την Υπηρεσία δοσολογία ή η 
παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος δεν γίνει παρουσία του τομεάρχη, επιβάλλεται από 
το Διευθυντή Δακοκτονίας πρόστιμο που αναλογεί στο ψεκαστικό διάλυμα που δεν 
καλύπτει τις ως άνω απαιτήσεις.  

 

Β. Εφαρμογή 

24. Ο εργολάβος θα πρέπει να φροντίσει πριν την έναρξη των ψεκασμών να λάβει 
έγκριση από τον πάροχο από τον οποίο θα προμηθεύεται το νερό για τους 
ψεκασμούς, με τους όρους και τους περιορισμούς που θέτει ο παραπάνω πάροχος 
και τους οποίους ο εργολάβος υποχρεούται να ακολουθήσει. 

25. Το νερό που χρησιμοποιείται για το ψεκαστικό διάλυμα πρέπει να είναι καθαρό 
(χωρίς άλατα και άλλα κατάλοιπα). Απαγορεύεται η προσθήκη των εντομοκτόνων 
κοντά σε πηγές, ποτάμια, ρυάκια και πηγάδια, για να προστατευθεί το νερό από 
πιθανή ρύπανση. 

26. Κατά τη λήψη νερού για το γέμισμα των βυτίων πρέπει να εξασφαλίζεται η μη 
επιστροφή διαλύματος από το βυτίο προς την υδροληψία. Η απόληξη του σωλήνα 
που μεταφέρει το νερό δεν πρέπει να εισέρχεται μέσα στο βυτίο (ή τον ψεκαστήρα) 
και σε καμιά περίπτωση να μην έρχεται σε επαφή με το ψεκαστικό διάλυμα 

27. Το ψεκαστικό διάλυμα θα παρασκευάζεται και θα χρησιμοποιείται την ίδια ημέρα. 
Στην περίπτωση που για οποιαδήποτε αιτία, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας (πχ. 
απότομη μεταβολή του καιρού, εργατικό ατύχημα, κ.α.), διαπιστωθεί ποσότητα 
ψεκαστικού διαλύματος εντός του βυτίου στο τέλος του ημερήσιου ψεκασμού, θα 
επιβάλλεται πρόστιμο στον εργολάβο που θα αντιστοιχεί στην αξία των μη 
προστατευόμενων ελαιοδέντρων της ελαιοκομικής περιοχής, ο αριθμός των οποίων 
θα προκύπτει από την ποσότητα του εναπομείναντος ψεκαστικού διαλύματος, και 
στην αξία του εναπομείναντος ψεκαστικού διαλύματος (εντομοκτόνων 
σκευασμάτων). Επίσης θα επιβάλλεται επιπλέον πρόστιμο στον Εργολάβο για τις 
ευρύτερες επιπτώσεις της ως άνω παράβασης στο συνολικό έργο του ψεκασμού, ενώ 
οι χειριστές του οικείου ψεκαστικού συγκροτήματος θα αποβάλλονται από όλες τις 
εργασίες της Δακοκτονίας. 

28. Στην περίπτωση ανωτέρα βίας (π.χ. απότομη μεταβολή του καιρού, σπάσιμο βυτίου, 
εργατικό ατύχημα κ.α.) που χρειαστεί να απορριφθεί ψεκαστικό διάλυμα, θα πρέπει 
να ανοίγεται ειδικός λάκκος (μακριά από πηγάδια, ρέματα και πηγές) στον οποίο 
μετά το ψεκαστικό διάλυμα, θα πρέπει να προστίθεται ασβέστης και χώμα. 

29. Κατά την παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος πρέπει να γίνεται τριπλό πλύσιμο 
του κενού συσκευασίας του εντομοκτόνου και τα προϊόντα του ξεπλύματος να 
αδειάζονται μέσα στο βυτίο, με ευθύνη του εργολάβου. 

30. Τριπλό ξέπλυμα των συσκευασιών των εντομοκτόνων: τα κενά συσκευασίας πρέπει 
να καθαρίζονται αμέσως μετά το άδειασμα του περιεχομένου τους για να μην 
στεγνώσουν τα υπολείμματα και καθίσταται δύσκολος έως αδύνατος ο καθαρισμός 
τους. Το κενό συσκευασίας πρέπει να αφεθεί μισό λεπτό να στραγγίξει στο βυτίο, 
έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί το υπόλειμμα. Οι εργασίες που γίνονται είναι: α) 
φορώντας τα απαραίτητα μέτρα προστασίας (γάντια, μάσκα κλπ) γεμίζετε με νερό το 
κενό συσκευασίας από 10% έως 20% του όγκου συσκευασίας, β) τοποθετείτε το 
καπάκι της συσκευασίας και σφίγγετε για να μην υπάρξουν διαρροές, γ) ανακινείτε 
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προς όλες τις πλευρές για να ξεπλυθεί το κενό συσκευασίας, δ) τα νερά του 
ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό διάλυμα, ε) επαναλαμβάνουμε την ίδια 
διαδικασία άλλες δύο τουλάχιστον φορές, μέχρι τα νερά ξεπλύματος να είναι 
καθαρά. Στην περίπτωση που οι τομεάρχες ή οι επόπτες αναφέρουν γραπτώς ότι δεν 
έχει γίνει σωστά το τριπλό πλύσιμο των κενών συσκευασίας, επιβάλλεται πρόστιμο 
10 € για κάθε κενή φιάλη που επιστρέφεται με υπολείμματα εντομοκτόνου. 

31. Στο βυτίο του γεωργικού ελκυστήρα θα πρέπει να υπάρχει νερό για λόγους 
πυρασφάλειας 

32. Γενικότερα ο εργολάβος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο, που 
απαιτείται κατά περίπτωση, ώστε να μην ρυπαίνονται με τα φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα τα σημεία υδροληψίας και το περιβάλλον. Σε διαφορετική περίπτωση, ο 
εργολάβος φέρει την ευθύνη που προβλέπεται από την νομοθεσία καθώς και πέραν 
των άλλων κυρώσεων που προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη: α) δεν θα 
αμειφθεί για το εκτελεσθέν έργο, β) θα καταπίπτει σε βάρος του η κατατεθείσα 
εγγυητική καλής εκτέλεσης γ) θα του επιβληθούν οι ανάλογες ποινικές κυρώσεις. 

33. Κατά τον ψεκασμό θα διασπείρονται 300 cm3 περίπου ψεκαστικού διαλύματος ανά 
ψεκαζόμενο δέντρο κανονικής ανάπτυξης ή όσα προβλέπει η έγκριση του 
χρησιμοποιούμενου σκευάσματος. Θα ψεκάζονται όλα τα δέντρα σε ελαιώνες με 
αραιή πυκνότητα δέντρων (λιγότερα από 10 δέντρα στο στρέμμα), ανά δεύτερο 
δέντρο στους μέτριας πυκνότητας ελαιώνες (10-18 ελαιόδεντρα ανά στρέμμα) και 
ανά τρίτο δέντρο στους πυκνούς ελαιώνες (περισσότερα από 18 δέντρα ανά 
στρέμμα).  

34. Το ψεκαστικό μηχάνημα θα πρέπει να έχει χαμηλή πίεση (λιγότερη από 10 atm), 
ώστε το ψεκαστικό υγρό να πέφτει συγκεντρωμένο με χοντρή σταγόνα (δ>1mm) για 
να μπορεί να παραμένει περισσότερο χρόνο νωπό και προσελκυστικό για βόσκηση 
από το δάκο και να μην ξηραίνεται γρήγορα. 

35. Το μπεκ θα πρέπει να κλείνει κατά τη μετάβαση από δέντρο σε δέντρο, για να μην 
χάνεται άσκοπα ψεκαστικό διάλυμα και για την προστασία του περιβάλλοντος. 

36. Το ψεκαστικό διάλυμα θα πρέπει να κατευθύνεται στη βορινή πλευρά του δέντρου 
και στο εσωτερικό του φυλλώματος πάνω από τις διακλαδώσεις των μπράτσων, 
ώστε να παραμένει περισσότερο χρόνο σε υγρή κατάσταση.  

37. Το βυτίο που χρησιμοποιείται πρέπει να φέρει ογκομετρικές ενδείξεις και πρέπει να 
σφραγίζει καλά για να αποφεύγονται οι διαρροές. Μετά το τέλος των ψεκασμών το 
βυτίο πρέπει να πλένεται με σόδα. Τα προϊόντα του ξεπλύματος απαγορεύεται να 
χύνονται στο έδαφος ή οπουδήποτε αλλού, αλλά να ψεκάζονται στα ελαιόδεντρα, τα 
οποία θα έχουν αφεθεί αψέκαστα για αυτό το λόγο. 

38. Ο τομεάρχης σε συνεννόηση με τον εργολάβο θα καθορίζουν σημείο, όπου στο 
τέλος του ψεκασμού της ημέρας, θα συγκεντρώνονται τα ψεκαστικά συγκροτήματα 
και θα αναφέρουν τις περιοχές που ψέκασαν. Την κάθε μέρα ψεκασμού θα πρέπει να 
ψεκάζονται γειτονικές περιοχές. Το κάθε ψεκαστικό συγκρότημα θα πρέπει να 
οριοθετεί την περιοχή που καλύπτει και να ψεκάζει τις ίδιες περιοχές σε κάθε 
ψεκασμό. 

39. Στον Πίνακα ΙΙ είναι ορισμένος ο ελάχιστος αριθμός των ψεκαστικών 
συγκροτημάτων ανά ημέρα και ανά τομέα. Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν αποκλίσεις 
μεγαλύτερες του ± 30% του αριθμού των ψεκαστικών συγκροτημάτων ανά ημέρα 
ψεκασμού.  

40. Ο εργολάβος επιβαρύνεται με όλες τις δαπάνες καλής εφαρμογής και εξυπηρέτησης 
των ψεκασμών, δηλαδή μεταφορά των εργατών, των δακοκτόνων υλικών, του νερού 
και την παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος. 
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41. Η διάρκεια των ψεκασμών σε καμιά περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τις έξι (6) 
συνεχόμενες ημέρες. Αδικαιολόγητη υπέρβαση μιας ημέρας επιφέρει πρόστιμο 
τριακοσίων ευρώ (300 €). 

42. Η απόδοση ενός ψεκαστικού συγκροτήματος (βυτίο, οδηγός και αυλοφόρος) δεν θα 
υπερβαίνει τα 500 λίτρα ψεκαστικού διαλύματος ανά ημέρα (ψεκασμός προστασίας 
3000 ελαιοδέντρων). Όταν πρόκειται για ψεκαστήρες πλάτης η εφαρμογή 
ψεκαστικού υγρού ανά ψεκαστή δεν θα υπερβαίνει τα 150 λίτρα/ημέρα (ψεκασμός 
προστασίας 500 ελαιοδέντρων). Ο ελάχιστος χρόνος ρίψης του ψεκαστικού 
διαλύματος 500 λίτρων, θα είναι 2 ώρες. 

43. Με τη σύμφωνη γνώμη της Εποπτείας Δακοκτονίας μπορεί η απόδοση ψεκαστικού 
συγκροτήματος να αυξηθεί στα 1000 λίτρα ημερησίως, όταν επικρατούν τέτοιες 
κλιματικές συνθήκες που επιτρέπουν την εκτέλεση του έργου.  

44. Ψεκασμοί δεν γίνονται τις απογευματινές ώρες λόγω συνθηκών, υψηλών 
θερμοκρασιών, περιορισμένης δυνατότητας ελέγχων και λόγω μειωμένης 
δραστηριότητας του δάκου δύο ώρες περίπου πριν τη δύση του ηλίου. 

45. Ο εργολάβος ή εκπρόσωπός του, υποχρεούται κατά τις ημέρες του ψεκασμού να 
παρευρίσκεται στην περιοχή ψεκασμού. 

46. Ο υπεύθυνος τομεάρχης δακοκτονίας θα παρακολουθεί και θα ελέγχει την τεχνική 
εφαρμογή των ψεκασμών, θα καθορίζει την ώρα έναρξης, λήξης, διακοπής των 
ψεκασμών και των λοιπών τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στην παρούσα.  

 

ΙΙΙ. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΨΕΚΑΣΜΩΝ 

Ο ψεκασμός θα αρχίζει στο λυκαυγές και θα σταματά όταν η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 
28 οC.  

Δεν θα γίνονται ψεκασμοί όταν πρόκειται να βρέξει ή όταν φυσάει άνεμος πάνω από πέντε 
(5) μποφόρ. 

Για την εφαρμογή των παραπάνω την ευθύνη θα φέρουν οι επόπτες και οι τομεάρχες 
δακοκτονίας, οι οποίοι θα πρέπει καθημερινά κατά τη διάρκεια των ψεκασμών να 
παρακολουθούν τα δελτία καιρού. 

 

IV. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 

Τα συνεργεία συγκροτούνται με ευθύνη και μέριμνα του εργολάβου όπως αυτά 
αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. 

Η συγκρότηση των ψεκαστικών συνεργειών θα είναι σύμφωνη με τον Πίνακα Ι και τον 
Πίνακα ΙΙ της παρούσας και είναι τα ελάχιστα που πρέπει να διαθέτει ο εργολάβος κατά την 
διάρκεια του προγράμματος δακοκτονίας. 

Στην περίπτωση βλαβών των γεωργικών ελκυστήρων ή των βυτίων ή αθέτησης συμφωνιών 
με το προσωπικό ή άλλων προβλημάτων, ο εργολάβος οφείλει έγκαιρα να ενημερώνει την 
Υπηρεσία έτσι ώστε να επιτρέψει η Υπηρεσία να γίνουν οι ανάλογες τροποποιήσεις ή 
συμπληρώσεις, υποβάλλοντας τη σχετική τεκμηρίωση.  

Επίσης στην περίπτωση που προκύπτει ανάγκη ενίσχυσης των ψεκαστικών συγκροτημάτων 
(γεωργικός ελκυστήρας, βυτίο, προσωπικό) λόγω των ιδιομορφιών που ενδέχεται να 
προκύψουν στη διακύμανση του πληθυσμού του δάκου ή των μετεωρολογικών συνθηκών 
(επικείμενος καύσωνας, βροχή κ.λ.π.) ο εργολάβος οφείλει να συνεργάζεται με την 
Υπηρεσία για την έγκαιρη αντιμετώπισή τους. 

 

 

ΑΔΑ: 69Ν47Λ6-2ΗΛ





 

Σελίδα 45 

V. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΨΕΚΑΣΤΩΝ 

Με ευθύνη και δαπάνη του εργολάβου, για την ασφάλεια των εργαζομένων στα ψεκαστικά 
συγκροτήματα (οδηγός, ψεκαστής), θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι κανόνες ορθής 
εφαρμογής φυτοπροστατευτικών προϊόντων, δηλαδή: 

1. Να μην υπάρχουν διαρροές ψεκαστικού διαλύματος από τα βυτία ή τους 
ψεκαστήρες. 

2. Ο ψεκαστής να χρησιμοποιεί αδιάβροχα πλαστικά γάντια, να φοράει ολόσωμη 
αδιάβροχη φόρμα και καπέλο, κατάλληλη μάσκα για την αποφυγή εισπνοών, γυαλιά 
για την προστασία των ματιών και ελαστικές μπότες. Το ίδιο ισχύει και για τον 
οδηγό του ψεκαστικού συγκροτήματος. 

3. Τα γάντια μετά από κάθε εφαρμογή πρέπει να πλένονται με σαπούνι πριν βγουν από 
τα χέρια καθώς και η φόρμα μετά τη χρησιμοποίησή της. 

Τα παραπάνω μέσα τα προμηθεύει ο εργολάβος στο προσωπικό του.  

Στην περίπτωση που δεν λαμβάνονται τα παραπάνω μέτρα ατομικής προστασίας, ο 
τομεάρχης δακοκτονίας δεν επιτρέπει την παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος, 
συντάσσει σχετική έκθεση. 

Ο εργολάβος μπορεί να αντικαταστήσει προσωπικό που δεν λαμβάνει τα παραπάνω 
απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας. 

Ο εργολάβος ευθύνεται για κάθε μορφής ατύχημα του προσωπικού καθώς και ζημιών κατά 
τη διάρκεια των ψεκασμών. 

Ο εργολάβος έχει υποχρέωση να διακόψει τον ψεκασμό όταν υπάρξει βλάβη/ζημιά των 
ψεκαστήρων-μπεκ-βυτίων, όπου λόγω της βλάβης υπάρχουν διαρροές και το ψεκαστικό 
διάλυμα μπορεί να έρθει σε επαφή με τα ρούχα ή το δέρμα των εργαζομένων. 

Στο τρακτέρ πρέπει να υπάρχει δοχείο νερού, πέρα από την πυροπροστασία και για το 
πλύσιμο των εργατών κατά την παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος. Κατά την 
παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος, οι παρασκευαστές πρέπει να φοράνε γάντια, 
μάσκα, φόρμα και καπέλο, μπότες και να μην εισπνέουν πάνω από το βυτίο. 

VI. ΕΛΕΓΧΟΙ ΨΕΚΑΣΜΩΝ 

Οι εργασίες της δακοκτονίας θα ελέγχονται από τον Διευθυντή Δακοκτονίας, τους Επόπτες 
και τους Τομεάρχες της Δακοκτονίας. Καθημερινά κατά τη διάρκεια των ψεκασμών ο 
εργολάβος θα συμπληρώνει ένα ημερήσιο δελτίο εργασίας που θα του χορηγήσει η 
υπηρεσία, στο οποίο θα αναγράφονται τα ψεκαστικά συγκροτήματα, οι εργάτες, η ποσότητα 
του ψεκαστικού διαλύματος που καταναλώθηκε, ο αριθμός των προστατευθέντων δέντρων, 
το εντομοκτόνο που χρησιμοποιήθηκε, η πρωτεΐνη κ.α. 

Τα ημερήσια δελτία θα συνυπογράφονται από τον εργολάβο και τον τομεάρχη δακοκτονίας 
και θα υποβάλλονται στην υπηρεσία μετά το τέλος του ψεκασμού. 

Η Δ.Α.Ο.Κ. έχει το δικαίωμα όπου κρίνει απαραίτητο ή όπου υπάρξει ανάγκη, να 
χρησιμοποιήσει στα συνεργεία ψεκασμού αυτόματα συστήματα έλεγχου των ψεκασμών 
GIS-GPS / Android, προκειμένου να ελέγχεται η καλή εκτέλεση των εργασιών. Ο 
εργολάβος είναι υποχρεωμένος να αποδέχεται και να εφαρμόζει τα παραπάνω συστήματα 
ελέγχου των ψεκασμών. 

VII. ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Η αμοιβή των εργατών είναι αποκλειστική υποχρέωση του εργολάβου και ο εργολάβος 
υποχρεούται να τηρεί και να εφαρμόζει απαρέγκλιτα τις σχετικές διατάξεις της εργατικής 
νομοθεσίας, σε ότι αφορά την αμοιβή, την ασφάλισή τους κτλ.. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΠΙΝΑΚΕΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 

 (1) (2) 

Α/Α ΤΟΜΕΑΣ 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ: 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: 

ΑΡΙΘ. ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ: 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΑΡΙΘ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ  
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ (STIKERS): ΧΧΧ ΥΥΥ 0000 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΔΗΓΟΥ: 

ΑΡΙΘ. ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΥ: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΨΕΚΑΣΤΗ: 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΝΩΣΕΩΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 
– ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΟΧΟΥ:  

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

1ΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

 

1) Μάρκου Δημήτριος 

ΑΒ 443789 

ΑΜ 58746 

STIKER: ΗΛΕ ΥΥΥ 0001 

Οδηγός: Μπακόπουλος Νίκος 

548972/9-6-2004 

Ψεκαστής: Νάνος Κώστας 

Κάτοχος Πιστοποιητικού Γ.Ο.Χ.Γ.Φ.: Μπακόπουλος Νίκος 

 

2) Νιάρχος Θανάσης 

ΑΒ. 236987 

ΑΜ  61243 

STIKER: ΗΛΕ ΥΥΥ 0012 

Οδηγός: Πανάς Χρήστος 

568778/15-6-2004 

Ψεκαστής: Δέλγας Νίκος 

Κάτοχος Πιστοποιητικού Γ.Ο.Χ.Γ.Φ.: Δέλγας Νίκος 

 
 

 Κάθε ψεκαστικό συγκρότημα αποτελείται από το γεωργικό ελκυστήρα με τον οδηγό του και 
τον ψεκαστή που χειρίζεται το μπεκ (αυλό) 

 ο εξοπλισμός εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων φέρει το αυτοκόλλητο σήμα 
καταλληλότητας (sticker)  

 ο οδηγός ή ο ψεκαστής, ο ένας εκ των δύο, του κάθε ψεκαστικού συγκροτήματος, είναι 
κάτοχος πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.  
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2 

ΑΝΤΙΡΙΟ, ANΩ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ, 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ, 

ΓΑΥΡΟΛΙΜΝΗ,  
ΔΑΦΝΗ, 

ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΑ,   
ΜΟΛΥΚΡΕΙΟ,  
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ, 

ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ, 
ΤΡΙΚΟΡΦΟ 

161.300 30.000 191.300 5 2 0,040 0,060 5 8.252,00 5 5 330,08 6.452,0 1.800,0 8.252,0 

3 

ΚΑΤΩ ΚΕΡΑΣΟΒΟ, 
ΠΑΠΑΔΑΤΕΣ,  
ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ, 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ 

200.300 20.000 220.300 4 1 0,040 0,060 6 9.212,00 6 6 368,48 8.012,0 1.200,0 9.212,0 

4 

ΔΑΦΝΙΑΣ,  
ΚΑΨΩΡΑΧΗ,  

ΜΕΣΑΡΙΣΤΑ, ΑΓΙΟΣ 
ΑΝΔΡΕΑΣ,  
ΓΑΒΑΛΟΥ 

130.000 17.000 147.000 3 1 0,040 0,060 5 6.220,00 4 4 248,80 5.200,0 1.020,0 6.220,0 

5 

ΑΓΡΙΝΙΟ,  ΑΓΙΟΣ 
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 
ΔΟΚΙΜΙ,  ΑΓΙΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 
ΚΑΜΑΡΟΥΛΑ,  
ΣΚΟΥΤΕΣΙΑΔΑ,  

ΣΙΤΟΜΕΝΑ, 
ΣΚΟΥΤΕΡΑ, ΑΓΙΑ 
ΒΑΡΒΑΡΑ,  ΑΓΙΑ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 
ΠΟΤΑΜΟΥΛΑ 

(ΤΡΙΧ), 
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ, 

ΧΟΥΝΗ, ΑΓΙΟΣ 
ΒΛΑΣΙΟΣ, 

ΣΑΡΓΙΑΔΑ, 
ΑΜΠΕΛΙΑ, ΣΙΔΗΡΑ 

293.000 285.000 578.000 35 3 0,040 0,060 12 28.820,00 12 12 1.152,80 11.720,0 17.100,0 28.820,0 

6 

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ -
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ -ΝΕΑ 

ΑΒΩΡΑΝΗ -
ΠΡΟΣΗΛΙΑ 

306.000 50.000 356.000 5 2 0,040 0,060 9 15.240,00 9 9 609,60 12.240 3.000,0 15.240,0 

7 

ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ-
ΝΕΡΟΜΑΝΑ-

ΠΑΛΑΙΟΚΑΡΥΑ-
ΠΑΡΑΒΟΛΑ - 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ - 

ΚΥΡΑΒΓΕΝΑ-
ΜΥΡΤΙΑ 

147.100 120.000 267.100 20 4 0,040 0,060 3 13.084,00 4 4 523,36 5.884,0 7.200,0 13.084,0 

8 
ΝΕΑΠΟΛΗ, 
ΣΠΟΛΑΪΤΑ, 

ΜΕΓΑΛΗ ΧΩΡΑ, 
ΕΛΑΙΟΦΥΤΟ 

218.000 20.000 238.000 4 2 0,040 0,060 8 9.920,00 6 6 396,80 8.720,0 1.200,0 9.920,0 

9 
ΛΕΠΕΝΟΥ,  
ΣΤΡΑΤΟΣ, 
ΚΑΣΤΡΑΚΙ 

275.000 25.000 300.000 4 1 0,040 0,060 10 12.500,00 7 7 500,00 11.000,0 1.500,0 12.500,0 

 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 1.993.050 607.000 2.580.050 87 19    115.342,00    78.922,0 36.420,0 115.342,0 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας ………………………….. 
Κατάστημα             …………………………. 
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )         Ημερομηνία έκδοσης   
……………… 
                         ΕΥΡΩ. 
………………………………… 
ΠΡΟΣ: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ. 30200, Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ    ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΑΡ. …………    ΕΥΡΩ   ……….. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού 
των ευρώ  ………………………… υπέρ του: 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) 
.............................................................................................................................................., ΑΦΜ: 
……………………................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) 
............................................................................................., ΑΦΜ: ......................................... 
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ……………………………………………………….........................., 
ΑΦΜ: ............................................. (διεύθυνση) .......................………………………………….. 

β) (πλήρη επωνυμία) …………………………………………............................................., 
ΑΦΜ: ..............................(διεύθυνση) ........................................………………………………….. 

γ) (πλήρη επωνυμία) .............................................................................................................., 
ΑΦΜ: .......................................... (διεύθυνση) .......................…………………………………..  

(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) ατομικά και για κάθε μία από αυτές 
και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της 
ένωσης ή κοινοπραξίας, για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) 
..................... Διακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
.................................................... της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας-Περιφερειακής Ενότητας 
Αιτωλ/νιας Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: 
“(τίτλος σύμβασης)”/ για τον/τους τομέα/εις …………………………..  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες 
υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία 
από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 
απαίτησης σας μέσα σε ..................................ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. ή Η παρούσα 
ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση 
εγγυοδοσίας μας.  

 

( ΣΗΜΕΙΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τριάντα 
(30) ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ\ξη).  
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Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, 
στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα 
με το άρθρο …... της Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την 
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.  

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 
έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

ΑΔΑ: 69Ν47Λ6-2ΗΛ





 

Σελίδα 51 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ...........................  
Δ/ΝΣΗ: ...................., Τ.Κ. ............  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ................................................  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ........................  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:  
 
ΠΡΟΣ: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ. 30200, Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. …………    ΕΥΡΩ   ……….. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα  και 
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 
ευρώ................................................................................... υπέρ του:  

 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο , πατρώνυμο) 
..................................................................................................................................................................., 
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) ................................................................, ή  

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ............................................................., 
ΑΦΜ:  ...................... (διεύθυνση) ................................................................ ή   

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων  α) (πλήρη επωνυμία) 
.................................................................................................................................................................., 
ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................  β) (πλήρη επωνυμία) 
……………………………………………………………………………………………......................., 
ΑΦΜ: ..................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / 
κοινοπραξίας) ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 
μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση των 
όρων της σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την αριθμό/ημερομηνία) ........................ 
Διακήρυξη της  Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας-Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νιας.   

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 
απαίτησης σας μέσα σε 5 ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρι και 
την ...............  ή μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας 
μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε  ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας 
και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να 
εκδίδουμε. 

 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Σχέδιο Σύμβασης 

 

    
 
 
 
 
 

 
 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

………………………………………………………. ευρώ (……….. €) για την ανάθεση από 
εδάφους δολωματικών ψεκασμών ελαιοδέντρων στην/στις ομάδα/ες της Π.Ε. Αιτωλ/νιας στα πλαίσια 
υλοποίησης του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του δάκου στην Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδας για το έτος 2018. 

 

Στον Μεσολόγγι  σήμερα την ….. του μηνός ………………….. του έτους 2018, ημέρα 
……………… στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νιας, στο κτίριο του διοικητηρίου 
στην Ι.Π. Μεσολογγίου Τ.Κ: 30200, οι υπογραφόμενοι: 

1. Σταρακά Χριστίνα, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλ/νιας, ο οποίος ενεργεί με την ιδιότητά 
του αυτή, δυνάμει της υπ αριθμ. 6302/60/09-01-2017 (Φ.Ε.Κ. 211/τ.Β΄/30-01-2017) απόφασης  του 
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους 
Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας με έδρα την Πάτρα (ΑΦΜ: 997824337 Δ.Ο.Υ. Α΄Πατρών)  έχοντας υπόψη την αριθ. 
………/2018 Πράξη του ……………. του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία εγκρίνεται η 
υπογραφή της παρούσας σύμβασης και την  αριθμ. ………./2018 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία κατακυρώνεται το αποτελέσματα του 
αριθμ. …………/__.__.2018 ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή μειοδοτικού διαγωνισμού για την 
ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό 
ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς στην 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας-Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλ/νιας για το έτος 2018»  
2. …………………………………………………..……………….., κάτοικος ……………….. 
ως νόμιμος εκπρόσωπος τ…. ………………………………………………………………………….  
με έδρα τ…. ……………………., ΑΦΜ …………….. Δ.Ο.Υ …………………..,  συνομολογούν και 
αποδέχονται τα κάτωθι: 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

1. Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την παραπάνω ιδιότητα του αναθέτει στον δεύτερο και αυτός 
αναλαμβάνει την εκτέλεση γενικών και τοπικών δολωματικών ψεκασμών, με ψεκαστικά συνεργεία 
εδάφους ή ψεκαστικά συγκροτήματα, σύμφωνα με τους όρους της αριθ. ………./__.__.2018 
διακήρυξης για …….. ψεκασμούς. Ο αριθμός των ψεκασμών μπορεί να μεταβληθεί προς τα κάτω 
όταν επιστημονικά δεδομένα που σχετίζονται με τις κλιματολογικές συνθήκες και το ύψος του 
δακοπληθυσμού το απαιτήσουν. 

2. Η αμοιβή ορίζεται ανά προστατευόμενο ελαιόδεντρο, χωρίς το Φ.Π.Α., ανά Τμήμα του Τομέα, και 
ο αριθμός των προστατευόμενων ελαιοδέντρων, ορίζεται ως κατωτέρω: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ι.Π. Μεσολογγίου ___/___/2018 

Αρ. πρωτ.: 
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Α/Α 

ΤΟΜΕΑ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ 
ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΑ/ 

ΤΟΜΕΑ 

Α/Α 

ΤΜΗΜΑ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ 
ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΑ/ 

ΤΜΗΜΑ 

TIMH ΑΝΑ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ 

ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΟ/ 
ΤΜΗΜΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΤΟΜΕΑ 

     
     

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή των ψεκασμών θα γίνεται τμηματικά και θα εξοφλείται το 100% της αξίας του 
τιμολογίου το οποίο θα προσκομίζεται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ 
Αιτωλ/νιας καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό, που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

Η πληρωμή της αμοιβής του εργολάβου θα γίνει μετά το πέρας του κάθε ψεκασμού και τη 
σύνταξη του σχετικού πρακτικού καλής εκτέλεσης ψεκασμού όπως προβλέπεται από την παρούσα και 
θα καταβάλλεται μετά την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής στο όνομά του από τη Δ/νση 
Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου ΠΔΕ και σε βάρος των σχετικών πιστώσεων δακοκτονίας 
αμέσως μετά την προσκόμιση των προβλεπόμενων εγγράφων και λοιπών δικαιολογητικών. 
Κατά την εξόφληση των Τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών θα γίνονται οι εξής κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.). Η ανωτέρω κράτηση υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% και 20% εισφορά 
υπέρ ΟΓΑ χαρτοσήμου. 

β) Κράτηση 0,06 % υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 

Η ανωτέρω κράτηση υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% και 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ 
χαρτοσήμου 

γ) Φόρος εισοδήματος  ποσοστό 8% σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013 

  Για την παρακράτηση του φόρου εισοδήματος η Υπηρεσία θα χορηγήσει στον  εργολάβο 
σχετική βεβαίωση. 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

Η  διάρκεια του έργου εφαρμογής των από εδάφους δολωματικών ψεκασμών στα πλαίσια του 
προγράμματος της συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2018 είναι από 
….06.2018 έως ….11.2018. Σε κάθε περίπτωση η παρούσα σύμβαση ισχύει από την ημερομηνία 
υπογραφής της έως τη λήξη του προγράμματος, ήτοι στις …..11.2018. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Σκοπός του έργου είναι η εφαρμογή δολωματικών ψεκαμσών στους ελαιώνες της 
Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νιας, για την προστασία της ελαιοπαραγωγής από το δάκο. 

Οι ψεκασμοί θα γίνονται από εδάφους με ψεκαστικά συνεργεία που αποτελούνται 
από ψεκαστικά συγκροτήματα και ψεκαστήρες πλάτης, όπου απαιτείται. 

Κάθε ψεκαστικό συγκρότημα απαρτίζεται από γεωργικό ελκυστήρα με βυτίο 
χωρητικότητας 500 λίτρων, τον οδηγό και τον ψεκαστή ο οποίος θα χειρίζεται το μπεκ 
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(αυλό). Για τα ελαιόδεντρα που δεν έχει πρόσβαση το ψεκαστικό μηχάνημα, το συνεργείο θα 
διαθέτει επιπλέον ένα ή περισσότερους ψεκαστές με επινώτιες ψεκαστήρες.  

Τα συνεργεία ψεκασμού συγκροτούνται με ευθύνη και μέριμνα του εργολάβου ανά 
Τομέα σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Κάθε συνεργείο αποτελείται 
από ψεκαστικά συγκροτήματα, σύμφωνα με τον Πίνακα ΙΙ του Παραρτήματος ΙΙ. 

Η διάρκεια του ψεκασμού δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις έξι (6) ημέρες ψεκασμού. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Ι. ΓΕΝΙΚΑ 

1. Ο εργολάβος ψεκασμών υποχρεούται να προστατεύει όλα τα ελαιόδεντρα που θα του 
κατακυρωθούν και θα υπογράψει σύμβαση, ψεκάζοντάς τα όσες φορές χρειαστεί με 
την ίδια τιμή. 

2. Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Αιτωλ/νιας διατηρεί το 
δικαίωμα της μείωσης του αριθμού των ψεκασμών στην περίπτωση που οι 
κλιματολογικές συνθήκες ή το ύψος του δακοπληθυσμού το απαιτούν, ή της αύξησης 
τους (των ψεκασμών) χωρίς υπέρβαση του προϋπολογισμού της Περιφερειακής 
Ενότητας. 

3. Οι ψεκασμοί θα αρχίσουν μετά την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι στις 
15/11/2017. Η έκταση εφαρμογής και η ημερομηνία έναρξης του ψεκασμού θα 
καθορίζεται από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) της 
Π.Ε. Αιτωλ/νιας, μετά από έγγραφη εντολή.  

4. Η περίοδος διενέργειάς του πρώτου δολωματικού ψεκασμού θα αξιολογείται, θα 
τεκμηριώνεται και θα αιτιολογείται από τους επόπτες και το διευθυντή δακοκτονίας 
όπως αυτοί ορίζονται από σχετική απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη.  

5. Ο εργολάβος υποχρεούται να αρχίσει τον ψεκασμό 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 στη Δ.Α.Ο.Κ.. Για αδικαιολόγητη καθυστέρηση έναρξης μιας ημέρας, 
επιβάλλεται πρόστιμο τριακοσίων ευρώ (300 €). 

6. Ο εργολάβος θα γνωστοποιεί με γραπτή ανακοίνωση, που θα αναρτά σε τουλάχιστον 
τρία (3) κεντρικά σημεία των Τοπικών – Δημοτικών Κοινοτήτων, το αναλυτικό 
πρόγραμμα ψεκασμού, ώστε να ειδοποιούνται τόσο οι ελαιοπαραγωγοί όσο οι 
κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι, για να διευκολύνουν τις εργασίες, με το να ανοίγουν 
τα περιφραγμένα λιοστάσια, αλλά και να απομακρύνονται τα ζώα ή τα μελισσοσμήνη. 
Στην ανακοίνωση θα αναφέρεται το σημείο παρασκευής του ψεκαστικού διαλύματος. 
Ο εργολάβος οφείλει να ενημερώνει την Τοπική Αρχή ή τον πρόεδρο του Τοπικού 
Συμβουλίου.  

7. Σε περίπτωση μη ανάρτησης των ανακοινώσεων θα επιβάλλεται πρόστιμο 50 € για 
κάθε μέρα 

8. Ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει το εν λόγω πρόγραμμα μαζί με τον 
σχεδιασμό ανάπτυξης των συνεργείων στην υπηρεσία παρακολούθησης του έργου 
(π.χ ΑΜ ελκυστήρα, ημέρα ψεκασμού και τοπωνύμιο περιοχής ψεκασμού) 24 ώρες 
πριν την έναρξη του ψεκασμού.  

      Στην περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα παραπάνω θα επιβάλλεται πρόστιμο 100€ . 

9. Το κάθε ψεκαστικό συγκρότημα αποτελείται από το γεωργικό ελκυστήρα, τον οδηγό 
και τον ψεκαστή. Ο οδηγός κάθε ψεκαστικού συγκροτήματος πρέπει να είναι 
κάτοχος του πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών 
φαρμάκων και σε περίπτωση που αυτός δεν το διαθέτει να είναι κάτοχος ο 
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ψεκαστής (βάσει του αρ. 19 ν. 4036/2012 ΦΕΚ. Α΄8) και ΚΥΑ 8197/90920/2013 
(Β΄1883).  

10. Ο εξοπλισμός εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων πρέπει να φέρει Πιστοποιητικό 
Επιθεώρησης που εντάσσει τον εξοπλισμό στην Κατηγορία Ι ή ΙΙ και να συνοδεύεται 
από αυτοκόλλητο σήμα καταλληλότητας (sticker), όπως προβλέπεται στην ΥΑ Ε8 
1831/39763/2015 (ΦΕΚ Β' 671).  

11. Τα δακοκτόνα υλικά παρέχονται στον εργολάβο δωρεάν και παραδίδονται σ΄ αυτόν 
από την αποθήκη της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. 
Αιτωλ/νιας. Τα υλικά αυτά μεταφέρονται, αποθηκεύονται και διανέμονται στα 
συνεργεία, με ευθύνη του εργολάβου. Μέχρι τη χρησιμοποίησή τους ή τα 
περισσεύματα κάθε ψεκασμού, θα πρέπει να φυλάσσονται με ευθύνη του εργολάβου 
σε κλειστούς και δροσερούς χώρους καλά ασφαλισμένους. Ιδιαίτερη προσοχή θα 
πρέπει να δοθεί στην ελκυστική ουσία, η οποία θα πρέπει να παραμένει σε σκιά καθ΄ 
όλη τη διάρκεια της ημέρας.  

12. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει ο εργολάβος να ορίσει το χώρο καθώς και τον 
υπεύθυνο για τη φύλαξη των υλικών δακοκτονίας και να τα γνωστοποιήσει εγγράφως 
στη Δ.Α.Ο.Κ., μετά την κατακύρωση του έργου σε αυτόν. 

13. Στην περίπτωση που οι τομεάρχες ή οι επόπτες αναφέρουν γραπτώς ότι η ελκυστική 
ουσία ή τα εντομοκτόνα δεν φυλάσσονται με τον τρόπο που ορίζεται παραπάνω, 
επιβάλλεται πρόστιμο 200€ στον εργολάβο.  

14. Τα κενά συσκευασίας των δακοκτόνων υλικών είναι δημόσιο υλικό και αποτελούν 
αποδεικτικό υλικό χρήσης τους. Γι΄ αυτό θα τοποθετούνται χωρίς υπολείμματα (αφού 
ξεπλυθούν τρεις φορές) στα χαρτοκιβώτια που ήταν συσκευασμένα. Στο εξωτερικό 
της συσκευασίας (χαρτοκιβώτιο) θα αναγράφεται με μαρκαδόρο ο τομέας της 
εργολαβίας και η ημερομηνία παράδοσης και θα παραδίδονται από τον εργολάβο στην 
αποθήκη της Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Αιτωλ/νιας, σε ημερομηνία που θα καθορίζεται από την 
Υπηρεσία. Θα γίνεται αυστηρός έλεγχος στην διαχείριση των υλικών και θα 
επιβάλλονται οι κάτωθι κυρώσεις:  

15. Πρόστιμο ίσο με την αξία του εντομοκτόνου προσαυξανόμενο κατά 10 €, για κάθε 
φιάλη εντομοκτόνου (γεμάτη ή κενή) που χορηγήθηκε για τους ψεκασμούς και δεν 
επιστράφηκε στους αρμόδιους γι’ αυτό υπαλλήλους της ΔΑΟΚ.  

16. Πρόστιμο 10 € για κάθε κενή φιάλη που επιστρέφεται με υπολείμματα εντομοκτόνου 

17. Πρόστιμο ίσο με την αξία του προσαυξανόμενο κατά 10 € για κάθε βαρέλι πρωτεΐνης 
που δεν επιστρέφεται. 

18. Απαγορεύεται κατηγορηματικά α) η καύση των συσκευασιών των εντομοκτόνων, 
β) η απόρριψη ψεκαστικού διαλύματος ή εντομοκτόνου ή πρωτεΐνης ή 
εκπλύματος τους στο περιβάλλον 

19. Ο εργολάβος είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση, επεξήγηση, εφαρμογή και έλεγχο 
των τεχνικών προδιαγραφών και όλων των όρων της παρούσας Διακήρυξης στους 
εργαζόμενούς του, στους δολωματικούς ψεκασμούς. Τυχόν κυρώσεις ή διοικητικά 
πρόστιμα για διαπιστωθείσες παραβάσεις, όλων των όρων της παρούσας Διακήρυξης 
θα επιβάλλονται στον εργολάβο. 

20. Ο εργολάβος θα μεριμνά για την άριστη λειτουργία των ψεκαστικών μηχανημάτων 
και ψεκαστήρων, έχοντας και αρκετά επιπλέον των απαραιτήτων σε ετοιμότητα 
(ρεζέρβες) ώστε να μην παρουσιάζεται καμία καθυστέρηση την ώρα των ψεκασμών, 
τα οποία θα φέρουν το Πιστοποιητικό Επιθεώρησης. 

21. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης ψεκαστικών συγκροτημάτων επιπλέον αυτών που 
αναφέρονται στον Πίνακα Ι, απαιτείται προηγούμενη άδεια από την Υπηρεσία. 
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22. Χρησιμοποιούνται τα ψεκαστικά συγκροτήματα (τρακτέρ, οδηγός, ψεκαστής) του 
Πίνακα Ι, όπως αυτά κατατέθηκαν στο διαγωνισμό στα «Δικαιολογητικά συμμετοχής 
- Τεχνική προσφορά». Για να υπάρξει δυνατότητα χρησιμοποίησης άλλων 
ψεκαστικών συγκροτημάτων, διαφορετικών από αυτά που κατατέθηκαν, λόγω 
ανωτέρας βίας (βλάβη του τρακτέρ, ασθένεια των εργαζομένων, αθέτηση συμφωνίας 
με το προσωπικό, κλπ,), πρέπει προηγούμενα να το επιτρέψει η Δ.Α.Ο.Κ., αφού 
κατατεθούν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά 

23. Για τις τοποθεσίες (λιοστάσια) που δεν μπορεί να καλύψει το ψεκαστικό μηχάνημα 
(έλλειψη δρόμου, μεγάλη κλίση εδάφους, αλλεπάλληλοι περιφραγμένοι ελαιώνες 
κ.λ.π.) θα πρέπει ο εργολάβος να διαθέτει ψεκαστές με ψεκαστήρα πλάτης 
εργαζόμενους παράλληλα με το βυτίο, για την κάλυψη και αυτών των περιοχών. Και 
στην περίπτωση αυτή οι ψεκαστές θα πρέπει να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού 
γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων. 

24. Ο εργολάβος έχει την ευθύνη τήρησης των αποστάσεων μεταξύ της ζώνης ψεκασμού 
των γεωργικών φαρμάκων και των ειδικών περιοχών προστασίας, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 26 της με αριθ.8197/90920/22-7-2013 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄1883), όπως αυτή έχει 
τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 1 της με αριθ. 6669/79087/15-7-2015 Κ.Υ.Α. 
(ΦΕΚ Β΄ 1791).  

25. Από τους ψεκασμούς εξαιρούνται οι βιολογικοί ελαιώνες με την προϋπόθεση οι 
ιδιοκτήτες τους ,τους έχουν σημάνει περιμετρικά. 

26. Ο εργολάβος με την έκδοση εντολής για την έναρξη του 1ου ψεκασμού, θα δώσει στον 
τομεάρχη δακοκτονίας, κατάσταση (βάσει του Πίνακα Ι) με τα ονοματεπώνυμα των 
οδηγών και των ψεκαστών, των αριθμών των αδειών των τρακτέρ, των αριθμών των 
διπλωμάτων των οδηγών, των ασφαλειών των τρακτέρ και του χρόνου λήξης τους, τη 
κατοχή του πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, 
καθώς και του πιστοποιητικού επιθεώρησης του εξοπλισμού, υπογεγραμμένη από τον 
ίδιο. 

27. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν την απαραίτητη από το νόμο ηλικία και μάλιστα 
θα πρέπει να αποφεύγονται οι ακραίες ηλικίες (να είναι 18-65 ετών) και να είναι 
ασφαλισμένοι σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. 

28. Ο εργολάβος υποχρεούται να συμμορφώνεται πρόθυμα στις υποδείξεις των γεωπόνων 
της δακοκτονίας (Διευθυντής - Επόπτες – Τομεάρχες). Εάν η συνεργασία του 
εργολάβου με την Υπηρεσία και τους γεωπόνους δακοκτονίας δεν είναι σύμφωνη με 
τους όρους της σύμβασης, συντάσσεται έκθεση η οποία αποτελεί στοιχείο 
αποκλεισμού από επόμενους διαγωνισμούς δακοκτονίας. 

29. Σε περίπτωση που ο ψεκασμός δε γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις υποδείξεις 
της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Αιτωλ/νιας, ο εργολάβος 
πέραν των κυρώσεων που αναφέρονται στα άρθρα της παρούσας διακήρυξης δε θα 
αμείβεται για το εκτελεσθέν έργο την ημέρα αυτή και θα του καταλογίζεται η αξία 
των χρησιμοποιηθέντων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, για την παρασκευή του 
ψεκαστικού υγρού. Επιπλέον ο χρόνος που χάθηκε μέχρι την εφαρμογή του σωστού 
ψεκασμού, λογίζεται σαν υστέρηση έναρξης και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες 
κυρώσεις. 

30. Εφόσον ο εργολάβος τηρήσει τις οδηγίες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής για τους ψεκασμούς, δεν φέρει ευθύνη για την αποτελεσματικότητά 
τους. 

31. Ο εργολάβος υποχρεούται να συνεργαστεί με την Δ.Α.Ο.Κ. στην εφαρμογή του 
προγράμματος συγκριτικών πειραματικών εργασιών καταπολέμησης του δάκου, και 
συγκεκριμένα στην εφαρμογή των συστημάτων GIS – GPS/Android, που θα του 
χορηγήσει η Υπηρεσία, για την παρακολούθηση της εφαρμογής των δολωματικών 
ψεκασμών. Ο εργολάβος θα μεριμνά και θα συντελεί στην ορθή λειτουργία αυτών 
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(προστασία από φθορές – σωστή χρήση αυτών από τους χειριστές των ψεκαστικών 
συγκροτημάτων - αγορά αναλώσιμων λειτουργίας τους όταν κρίνεται απαραίτητο). Σε 
περίπτωση φθοράς ή καταστροφής του GPS/Android, θα καταλογίζεται στον 
εργολάβο η αξία του. Στην περίπτωση άρνησης της εφαρμογής των συστημάτων 
GPS/Android, επιβάλλεται πρόστιμο 500 € στον εργολάβο 

ΙΙ. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΕΚΑΣΜΩΝ 

Α. Σκευάσματα - Δοσολογίες 

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που θα χρησιμοποιηθούν στους δολωματικούς ψεκασμούς 
την τρέχουσα δακική περίοδο, θα προέρχονται από προμήθεια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων. Θα έχουν έγκριση για χρήση σε δολωματικούς ψεκασμούς και θα εφαρμόζονται όσα 
αναφέρονται στις Αποφάσεις έγκρισης κυκλοφορίας τους. Θα δοθούν στους εργολάβους εγγράφως 
οδηγίες εφαρμογής των εντομοκτόνων σκευασμάτων, μετά την κατακύρωση του έργου και πριν την 
έναρξη των ψεκασμών.   

Το βυτίο που θα αναρτάται στον γεωργικό ελκυστήρα και θα χρησιμοποιείται στους 
δολωματικούς ψεκασμούς, θα είναι χωρητικότητας 500 λίτρων. Οι δοσολογίες των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, για την παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος, θα δίνονται από την 
Εποπτεία και τους Τομεάρχες Δακοκτονίας. Στο ψεκαστικό διάλυμα θα προστίθεται ελκυστική ουσία 
σύμφωνα με τις τεχνικές της προδιαγραφές και τις τεχνικές προδιαγραφές του σκευάσματος. Κατά την 
παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος πρώτα προστίθεται το εντομοκτόνο και μετά η ελκυστική 
ουσία, υπό συνεχή ανάδευση. Η παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος γίνεται πάντα παρουσία του 
τομεάρχη δακοκτονίας. Στην περίπτωση που δεν ακολουθηθεί η προτεινόμενη από την Υπηρεσία 
δοσολογία ή η παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος δεν γίνει παρουσία του τομεάρχη, επιβάλλεται 
από το Διευθυντή Δακοκτονίας πρόστιμο που αναλογεί στο ψεκαστικό διάλυμα που δεν καλύπτει τις 
ως άνω απαιτήσεις.  

 

Β. Εφαρμογή 

1. Κατά τον ψεκασμό θα διασπείρονται 300 cm3 περίπου ψεκαστικού διαλύματος ανά 
ψεκαζόμενο δέντρο κανονικής ανάπτυξης ή όσα προβλέπει η έγκριση του χρησιμοποιούμενου 
σκευάσματος. Θα ψεκάζονται όλα τα δέντρα σε ελαιώνες με αραιή πυκνότητα δέντρων 
(λιγότερα από 10 δέντρα στο στρέμμα), ανά δεύτερο δέντρο στους μέτριας πυκνότητας 
ελαιώνες (10-18 ελαιόδεντρα ανά στρέμμα) και ανά τρίτο δέντρο στους πυκνούς ελαιώνες 
(περισσότερα από 18 δέντρα ανά στρέμμα).  

2. Το ψεκαστικό μηχάνημα θα πρέπει να έχει χαμηλή πίεση (λιγότερη από 10 atm), ώστε το 
ψεκαστικό υγρό να πέφτει συγκεντρωμένο με χοντρή σταγόνα (δ>1mm) για να μπορεί να 
παραμένει περισσότερο χρόνο νωπό και προσελκυστικό για βόσκηση από το δάκο και να μην 
ξηραίνεται γρήγορα. 

3. Το μπεκ θα πρέπει να κλείνει κατά τη μετάβαση από δέντρο σε δέντρο, για να μην χάνεται 
άσκοπα ψεκαστικό διάλυμα και για την προστασία του περιβάλλοντος. 

4. Το ψεκαστικό διάλυμα θα πρέπει να κατευθύνεται στη βορινή πλευρά του δέντρου και στο 
εσωτερικό του φυλλώματος πάνω από τις διακλαδώσεις των μπράτσων, ώστε να παραμένει 
περισσότερο χρόνο σε υγρή κατάσταση.  

5. Το βυτίο που χρησιμοποιείται πρέπει να φέρει ογκομετρικές ενδείξεις και πρέπει να σφραγίζει 
καλά για να αποφεύγονται οι διαρροές. Μετά το τέλος των ψεκασμών το βυτίο πρέπει να 
πλένεται με σόδα. Τα προϊόντα του ξεπλύματος απαγορεύεται να χύνονται στο έδαφος ή 
οπουδήποτε αλλού, αλλά να ψεκάζονται στα ελαιόδεντρα, τα οποία θα έχουν αφεθεί 
αψέκαστα για αυτό το λόγο. 
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6. Το νερό που χρησιμοποιείται για το ψεκαστικό διάλυμα πρέπει να είναι καθαρό (χωρίς άλατα 
και άλλα κατάλοιπα). Ποτέ δεν προστίθενται τα εντομοκτόνα κοντά σε πηγές, ποτάμια, 
ρυάκια και πηγάδια, για να προστατευθεί το νερό από πιθανή ρύπανση.  

7. Κατά τη λήψη νερού για το γέμισμα των βυτίων πρέπει να εξασφαλίζεται η μη επιστροφή 
διαλύματος από το βυτίο προς την υδροληψία. Η απόληξη του σωλήνα που μεταφέρει το νερό 
δεν πρέπει να εισέρχεται μέσα στο βυτίο (ή τον ψεκαστήρα) και σε καμιά περίπτωση να μην 
έρχεται σε επαφή με το ψεκαστικό διάλυμα.  

8. Κατά την παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος πρέπει να γίνεται τριπλό πλύσιμο του 
κενού συσκευασίας του εντομοκτόνου και τα προϊόντα του ξεπλύματος να αδειάζονται μέσα 
στο βυτίο, με ευθύνη του εργολάβου. 

9. Τριπλό ξέπλυμα των συσκευασιών των εντομοκτόνων: τα κενά συσκευασίας πρέπει να 
καθαρίζονται αμέσως μετά το άδειασμα του περιεχομένου τους για να μην στεγνώσουν τα 
υπολείμματα και καθίσταται δύσκολος έως αδύνατος ο καθαρισμός τους. Το κενό 
συσκευασίας πρέπει να αφεθεί μισό λεπτό να στραγγίξει στο βυτίο, έτσι ώστε να 
ελαχιστοποιηθεί το υπόλειμμα. Οι εργασίες που γίνονται είναι: α) φορώντας τα απαραίτητα 
μέτρα προστασίας (γάντια, μάσκα κλπ) γεμίζετε με νερό το κενό συσκευασίας από 10% έως 
20% του όγκου συσκευασίας, β) τοποθετείτε το καπάκι της συσκευασίας και σφίγγετε για να 
μην υπάρξουν διαρροές, γ) ανακινείτε προς όλες τις πλευρές για να ξεπλυθεί το κενό 
συσκευασίας, δ) τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό διάλυμα, ε) 
επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία άλλες δύο τουλάχιστον φορές, μέχρι τα νερά 
ξεπλύματος να είναι καθαρά. Στην περίπτωση που οι τομεάρχες  ή οι επόπτες αναφέρουν 
γραπτώς ότι δεν έχει γίνει σωστά το τριπλό πλύσιμο των κενών συσκευασίας, επιβάλλεται 
πρόστιμο μέχρι 200 € στον εργολάβο. 

10. Το ψεκαστικό διάλυμα θα παρασκευάζεται και θα χρησιμοποιείται την ίδια ημέρα. Στην 
περίπτωση που για οποιαδήποτε αιτία διαπιστωθεί ποσότητα ψεκαστικού διαλύματος εντός 
του βυτίου στο τέλος του ημερήσιου ψεκασμού, θα επιβάλλεται πρόστιμο στον εργολάβο που 
θα αντιστοιχεί στην αξία των μη προστατευόμενων ελαιοδέντρων της ελαιοκομικής περιοχής, 
ο αριθμός των οποίων θα προκύπτει από την ποσότητα του εναπομείναντος ψεκαστικού 
διαλύματος, και στην αξία του εναπομείναντος ψεκαστικού διαλύματος (εντομοκτόνων 
σκευασμάτων). Επίσης θα επιβάλλεται επιπλέον πρόστιμο στον Εργολάβο για τις ευρύτερες 
επιπτώσεις της ως άνω παράβασης στο συνολικό έργο του ψεκασμού, ενώ οι χειριστές του 
οικείου ψεκαστικού συγκροτήματος θα αποβάλλονται από όλες τις εργασίες της Δακοκτονίας.   

11. Στην περίπτωση ανωτέρα βίας (π.χ. απότομη μεταβολή του καιρού, σπάσιμο βυτίου, εργατικό 
ατύχημα κ.α.) που χρειαστεί να απορριφθεί ψεκαστικό διάλυμα, θα πρέπει να ανοίγεται 
ειδικός λάκκος (μακριά από πηγάδια, ρέματα και πηγές) στον οποίο μετά το ψεκαστικό 
διάλυμα, θα πρέπει να προστίθεται ασβέστης και χώμα. 

12. Στο βυτίο του γεωργικού ελκυστήρα θα πρέπει να υπάρχει νερό για λόγους πυρασφάλειας. 

13. Γενικότερα ο εργολάβος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο, που απαιτείται κατά 
περίπτωση, ώστε να μην ρυπαίνονται με τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα τα σημεία 
υδροληψίας και το περιβάλλον. Σε διαφορετική περίπτωση, ο εργολάβος φέρει την ευθύνη 
που προβλέπεται από την νομοθεσία καθώς και πέραν των άλλων κυρώσεων που 
προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη: α) δεν θα αμειφθεί για το εκτελεσθέν έργο, β) θα 
καταπίπτει σε βάρος του η κατατεθείσα εγγυητική καλής εκτέλεσης  γ) θα του επιβληθούν οι 
ανάλογες ποινικές κυρώσεις. 

14. Ο τομεάρχης σε συνεννόηση με τον εργολάβο θα καθορίζουν σημείο, όπου στο τέλος του 
ψεκασμού της ημέρας, θα συγκεντρώνονται τα ψεκαστικά συγκροτήματα και θα αναφέρουν 
τις περιοχές που ψέκασαν. Την κάθε μέρα ψεκασμού θα πρέπει να ψεκάζονται γειτονικές 
περιοχές. Το κάθε ψεκαστικό συγκρότημα θα πρέπει να οριοθετεί την περιοχή που καλύπτει 
και να ψεκάζει τις ίδιες περιοχές σε κάθε ψεκασμό. 

ΑΔΑ: 69Ν47Λ6-2ΗΛ





 

Σελίδα 59 

15. Στον Πίνακα ΙΙ είναι ορισμένος ο ελάχιστος αριθμός των ψεκαστικών συγκροτημάτων ανά 
ημέρα και ανά τομέα. Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν αποκλίσεις μεγαλύτερες του ± 30% του 
αριθμού των ψεκαστικών συγκροτημάτων ανά ημέρα ψεκασμού.  

16. Ο εργολάβος επιβαρύνεται με όλες τις δαπάνες καλής εφαρμογής και εξυπηρέτησης των 
ψεκασμών, δηλαδή μεταφορά των εργατών, των δακοκτόνων υλικών, του νερού και την 
παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος. 

17. Η διάρκεια των ψεκασμών σε καμιά περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τις έξι (6) συνεχόμενες 
ημέρες. Αδικαιολόγητη υπέρβαση μιας ημέρας επιφέρει πρόστιμο τριακοσίων ευρώ (300 €). 

18. Η απόδοση ενός ψεκαστικού συγκροτήματος (βυτίο, οδηγός και αυλοφόρος) δεν θα 
υπερβαίνει τα 500 λίτρα ψεκαστικού διαλύματος ανά ημέρα (ψεκασμός προστασίας 3000 
ελαιοδέντρων). Όταν πρόκειται για ψεκαστήρες πλάτης η εφαρμογή ψεκαστικού υγρού ανά 
ψεκαστή δεν θα υπερβαίνει τα 150 λίτρα/ημέρα (ψεκασμός προστασίας 500 ελαιοδέντρων). Ο 
ελάχιστος χρόνος ρίψης του ψεκαστικού διαλύματος 500 λίτρων, θα είναι 2 ώρες. 

19. Με τη σύμφωνη γνώμη της Εποπτείας Δακοκτονίας μπορεί η απόδοση ψεκαστικού 
συγκροτήματος να αυξηθεί στα 1000 λίτρα ημερησίως, όταν επικρατούν τέτοιες κλιματικές 
συνθήκες που επιτρέπουν την εκτέλεση του έργου.  

20. Ψεκασμοί δεν γίνονται τις απογευματινές ώρες λόγω συνθηκών, υψηλών θερμοκρασιών, 
περιορισμένης δυνατότητας ελέγχων και λόγω μειωμένης δραστηριότητας του δάκου δύο 
ώρες περίπου πριν τη δύση του ηλίου. 

21. Ο εργολάβος ή εκπρόσωπός του, υποχρεούται κατά τις ημέρες του ψεκασμού να 
παρευρίσκεται στην περιοχή ψεκασμού. 

22. Ο υπεύθυνος τομεάρχης δακοκτονίας θα παρακολουθεί και θα ελέγχει την τεχνική εφαρμογή 
των ψεκασμών, θα καθορίζει την ώρα έναρξης, λήξης, διακοπής των ψεκασμών και των 
λοιπών τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στην παρούσα.  
 

VI. ΕΛΕΓΧΟΙ ΨΕΚΑΣΜΩΝ 

Οι εργασίες της δακοκτονίας θα ελέγχονται από τον Διευθυντή Δακοκτονίας, τους Επόπτες και 
τους Τομεάρχες της Δακοκτονίας. Καθημερινά κατά τη διάρκεια των ψεκασμών ο εργολάβος θα 
συμπληρώνει ένα ημερήσιο δελτίο εργασίας που θα του χορηγήσει η υπηρεσία, στο οποίο θα 
αναγράφονται τα ψεκαστικά συγκροτήματα, οι εργάτες, η ποσότητα του ψεκαστικού διαλύματος 
που καταναλώθηκε, ο αριθμός των προστατευθέντων δέντρων, το εντομοκτόνο που 
χρησιμοποιήθηκε, η πρωτεΐνη κ.α. 

Τα ημερήσια δελτία θα συνυπογράφονται από τον εργολάβο και τον τομεάρχη δακοκτονίας και θα 
υποβάλλονται στην υπηρεσία μετά το τέλος του ψεκασμού. 

Η Δ.Α.Ο.Κ. έχει το δικαίωμα όπου κρίνει απαραίτητο ή όπου υπάρξει ανάγκη, να χρησιμοποιήσει 
στα συνεργεία ψεκασμού αυτόματα συστήματα έλεγχου των ψεκασμών GIS-GPS, προκειμένου 
να ελέγχεται η καλή εκτέλεση των εργασιών. Ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να αποδέχεται και 
να εφαρμόζει τα παραπάνω συστήματα ελέγχου των ψεκασμών. 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
Σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης της έναρξης ή περάτωσης ή ενδιαμέσου διακοπής 
συγκεκριμένου ψεκασμού επιβάλλεται στον εργολάβο πρόστιμο τριακοσίων ευρώ (300 €) για κάθε 
μέρα αδικαιολόγητης καθυστέρησης των ψεκασμών. Το ποσό παρακρατείται από την αμοιβή ή την 
εγγύηση.  

Αν η καθυστέρηση είναι άνω των τριών (3) ημερών ο εργολάβος κατόπιν αποφάσεως της 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και 
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από κάθε δικαίωμα απ' αυτήν και επιβαρύνεται με τη διαφορά μεταξύ δύο προσφορών για όλους τους 
υπόλοιπους ψεκασμούς. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, εκπίπτει υπέρ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 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 εργολάβος 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 
επικαλεσθεί εκ των υστέρων τους λόγους ανωτέρας βίας. 

Αναλυτικά οι κυρώσεις περιγράφονται στο άρθρο 5 παρ. 5.2 «Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – 
Κυρώσεις» της αριθμ .……..Διακήρυξης. 

Οι Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας περί καθορισμού και 
καταλογισμού των από την παρούσα προβλεπόμενων κυρώσεων αποτελούν βέβαιους και 
εκκαθαρισμένους τίτλους απαιτήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας-Περιφερειακής Ενότητας 
Αιτωλ/νιας, αναγνωρίζονται δε ως τέτοιοι από τους εργολάβους. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Σε περίπτωση διαφωνίας του εργολάβου, ως προς την ψεκασθείσα έκταση ή άλλου θέματος, 
παραπέμπεται στη Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 
2. Απαγορεύεται με ποινή έκπτωσης η εκχώρηση από τον εργολάβο μέρους ή του συνόλου του 
κατακυρωθέντος έργου.  
3. Για την καλή εκτέλεση των όρων σύμβασης ο εργολάβος κατέθεσε εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης διάρκειας μέχρι λήξης των εργασιών προγράμματος δακοκτονίας φετινής περιόδου 
επιστραφεί σε ένα (1) μήνα από τη λήξη των εργασιών αυτών. 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΥ 
ΤΗΝ ΕΚΔΙΔΕΙ 

ΠΟΣΟ  ΥΠΕΡ ΤΗΣ 

………………… …………. ……….. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ-
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

 

Σε περίπτωση που Δήμος, Δημοτική Ενότητα, Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα εξαιρεθεί από το 
Πρόγραμμα Δακοκτονίας λόγω χαμηλής καρποφορίας των ελαιοδέντρων του, ή με απόφαση του 
αρμοδίου συλλογικού οργάνου της Δημοτικής Αρχής αρνηθεί την εφαρμογή του προγράμματος 
δακοκτονίας ή για άλλους λόγους, η παρούσα σύμβαση κατά το μέρος αυτό δεν ισχύει. 

Επίσης η παρούσα σύμβαση δεν ισχύει για τα ελαιόδεντρα που οι παραγωγοί εφαρμόζουν το 
πρόγραμμα της βιολογικής καλλιέργειας και που οφείλουν οι ίδιοι ν΄ αντιμετωπίζουν αποκλειστικά 
τον δάκο. Τα συνεργεία απαγορεύεται αυστηρώς να ψεκάζουν ελαιώνες βιολογικής γεωργίας. Επί 
πλέον πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα κατά τον ψεκασμό των γειτονικών ελαιοδέντρων. Σε αντίθετη 
περίπτωση θα καταλογιστούν αστικές και ποινικές ευθύνες εις βάρος του εργολάβου. 

Επιπλέον θα πρέπει να τηρούνται οι κατ’ ελάχιστον αποστάσεις μεταξύ ζώνης ψεκασμού γεωργικών 
φαρμάκων και χώρων προστασίας όπως ορίζεται από το άρθρο 26 της Κ.Υ.Α. 8197/90920/22-7-2013 
(Φ.Ε.Κ. Β΄1883). 
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Έγγραφο με τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, καθώς και 
οδηγίες χρήσης των δακοκτόνων υλικών, θα επιδοθούν στους αναδόχους του έργου - εργολάβους 
ψεκασμών από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Αιτωλ/νιας.  

Το κείμενο της παρούσας σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, 
όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή 
παραδρομών. 

Η εποπτεία εφαρμογής της συμβάσεως αυτής ανήκει στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής ΠΕ Αιτωλ/νιας. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική 
Νομοθεσία και κάθε διαφορά, που θα προκύψει μεταξύ του αφενός συμβαλλομένου νομικού 
προσώπου και του προμηθευτή, η οποία θα αφορά την εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις 
που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στην Π.Ε. Αιτωλ/νιας αρμόδια δικαστήρια. 
Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα 
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών, που ενδεχόμενα να αναφύονται 
μεταξύ τους. 

Κατά τα λοιπά ισχύει ότι αναγράφεται στην υπ’ αριθμ. ………………. διακήρυξη και την 
προσφορά του αναδόχου. 

Τα ανωτέρω συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι και για τη διαπίστωσή των 
συντάσσεται η παρούσα σε τρία όμοια πρωτότυπα και υπογράφεται ως κατωτέρω, έλαβε δε ο καθένας 
των συμβαλλομένων από ένα πρωτότυπο. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
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