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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

  

Λιβαδειά 17 Μαρτίου 2021  

Αρ. Πρωτ. οικ. : 54116_1954 

 

 

 

 

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  

Συνοπτικού Δημόσιου Διαγωνισμού, για την  

Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας  

με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες Α & Β Τμήματος  στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής 

Καταπολέμησης του Δάκου Ελιάς,  έτους  2021  στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας 

 

Προϋπολογισμού:  60.655,57 €  (με Φ.Π.Α.13% ) 

 

 

(CPV): [ 7710000-1] 
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε. Βοιωτίας 

Ταχυδρομική διεύθυνση Φίλωνος 35-39 

Πόλη Λιβαδειά 

Ταχυδρομικός Κωδικός 321 31 

Χώρα Ελλάδα 

Τηλέφωνο 22613-50270 

Φαξ 22613-50265 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  chsiskos@viotia.pste.gov.gr, 
mgkav@viotia.pste.gov.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Xρ. Σίσκος, Mαρία Γκαβογιαννάκη 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) http://www.pste.gov.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  και ανήκει στην ΓΕΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, υποτομέας ΟΤΑ Β’ Βαθμού. 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή Γενικών Δημοσίων Υπηρεσιών. 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): http://www.pste.gov.gr («Θέλω να δω προκηρύξεις») ή στην ιστοσελίδα: 
http://www.diafaniasterea.gr  .  

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στην διεύθυνση: Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας/Διεύθυνση 
Διοικητικού – Οικονομικού / Τμήμα Προμηθειών, Φίλωνος 35-39, Τ.Κ. 321 31  ΛΙΒΑΔΕΙΑ. 

γ) Πληροφορίες για τεχνικά θέματα θα δίδονται στους ενδιαφερόμενους από το τμήμα Ποιοτ. & Φυτ/κού 

ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας  & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Βοιωτίας  στο τηλέφωνο: 2261350 175 

δ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση:   
www.pste.gov.gr 

mailto:v.palaiologou@pste.gov.gr
http://www.pste.gov.gr/
http://www.pste.gov.gr/
http://www.diafaniasterea.gr/
http://www.pste.gov.gr/
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1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με εφαρμογή του άρθρου 117 του ν. 4412/16, που αναφέρεται στους  
συνοπτικούς διαγωνισμούς.  

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας είναι από πιστώσεις α) ΚΑΠ της Π.Στ.Ε. και β) δακοκτονίας του 
Υπουργείου Εσωτερικών «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών» για το πρόγραμμα προστασίας 
ελαιοπαραγωγής βαρύνουν τον Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 5241 έτους 2021", με ποσό 60.655,57 €, 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%  

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο 
της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες Α & Β τμήματος  στα πλαίσια του 
Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου Ελιάς,  έτους 2021  στην Περιφερειακή Ενότητα 
Βοιωτίας. 

Το έργο θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 

 
 

Α/Α CPV Ονομασία Αντικειμένου κατά CPV 

1.  CPV77100000-1 ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 

α/
α 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ Ή ΤΟΠΙΚΕΣ 
ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ 
ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΑΓΙΔΩΝ 

ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ 

ΕΥΡΩ ΑΝΑ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΗ 

ΠΑΓΙΔΑ 

 

ΠΑΓΙΔΟΘΕΤΕΣ 

 Α.ΤΜΗΜΑ :  

1 Λεβαδέων 145.000 72   

  

   

666 παγίδες 

 Χ  

1,25€/παγίδα   

Χ 

34 μεταχειρίσεις  

 

 

 

 

 

 

 

 

  (Λιβαδειά,Περαχωριό,   

  Τσουκαλάδες). 131.000  

  (Αγρ.Περιοχές,Ζαλτσας,   

  Τσέσμα)  14.000  

2  Λαφυστίου 66.200 33 

3 Αράχοβας 108.000 54 

4  Διονύσου 37.000 18 
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5  Λουτσίου 19.600 10 (αλλαγές κ.λ.π.) 

=28.305,00  € 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ελάχιστος 
αριθμός 
παγιδοθετών:
8  

6  Παύλου 40.600 20 

7  Πύργου 15.600 8 

8  Αλιάρτου 11.500 6 

9  Πέτρας 15.400 7 

10 Σωληναρίου 21.500 11 

11  Υψηλάντη 33.100 16 

12  Κορωνείας 91.000 45 

13  Αγ.Τριάδος 76.100 38 

14  Αγ.Γεωργιου 153.600 76 

15 Διστόμου 65.000 32 

  (Αγρ.Περιοχή Διστόμου) 25.000  

  (Αγρ.Περ.Παρ.Διστόμου) 25.000  

  (Αγρ.Περιοχή Τσέρεσι) 15.000  

16  Στειρίου 81.600 41 

17 Δαυλείας 124.900 62 

18  Παρορίου 10.300 5 

19  Μαυρονερίου 5.900 3 

20  Αγ Βλασίου 22.300 11 

21  Κυριακίου 154.800 77 

  (Αγ.Αθανάσιος) 34.400  

  (Καριότι) 5.300  

  (Παν.Καλαμιώτισσα) 31.800  

  (Ταρσός) 18.000  

  (Λάκκα, Νοβούρκος) 65.300  

22  Αντικύρας 35.880 18 

23 Ανθοχωρι-Πρ.Ηλίας. 5.300 3 

  ΣΥΝΟΛΟ 1.340.180 666 

 

8 

            Ελάχιστος αριθμός παγιδοθετών Α΄ Τμήματος : 8 
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α/
α 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ Ή ΤΟΠΙΚΕΣ 
ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ 
ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΑΓΙΔΩΝ 

ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΑΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΗ 
ΠΑΓΙΔΑ 

 

ΠΑΓΙΔΟΘΕΤΕΣ 

 B.ΤΜΗΜΑ :   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

597 παγίδες 

Χ 

1,25€/παγίδα  

Χ 

34 μεταχειρίσεις 
(αλλαγές κ.λ.π.) 

=25.372,50 € 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

1 Θηβών 70.500 35  

2 Μουρικίου 25.200 12  

3 Ελαιώνα 26.600 13  

4 Αμπελοχωρίου 22.100 11  

5 Λεύκτρων 50.800 25  

  ( Λεύκτρων) 22.500   

  (Παρ.Λιβαδόστρας) 28.300   

6  Καπαρελλίου 84.300 42  

  ( Καπαρελλίου) 66.800   

  (Παρ.Αγ.Βασιλείου) 17.500   

7 Λουτουφίου 4.000 2 

Ελάχιστος 
αριθμός 
παγιδοθετών: 
8 

8  Μελισσοχωρίου 12.100 6  

9  Θεσπιών 24.600 12  

10  Άσκρης 46.400 23  

11  Λεονταρίου 20.200 10  

12  Μαυρομματίου 85.600 43  

13  Νεοχωρίου 29.400 14  

14  Βαγίων 117.200 58  

15  Ακραιφνίου 44.900 22  

16  Κάστρου 5.800 3  

17  Κοκκίνου 27.100 13  

18 Τανάγρας 49.800 25  

19  Άρματος 32.400 16  

20  Ασωπίας 53.300 26  

21  Οινοφύτων 24.500 12  

  ( Οινοφύτων) 20.400   

  (Οικ.Δήλεσι) 4.100   

22 Αγ.Θωμά 70.200 35  

23  Κλειδίου 27.600 14  

24  Σχηματαρίου 25.200 12  
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25  Θίσβης 16.700 8   

  

  

  

  

  

  

  

  

 

26  Δομβραίνας 69.000 34  

27  Ελλοπίας 24.600 12  

28  Ξηρονομής 52.300 26  

  ( Ξηρονομής) 46.200   

  (Παρ. Αλυκής) 6.100   

29  Προδρόμου 66.400 33  

  ( Προδρόμου) 57.300   

  (Παρ.Σαράντη) 9.100   

  ΣΥΝΟΛΟ 1.208.800 597 8 

             Ελάχιστος αριθμός παγιδοθετών Β Τμήματος: 8 

 

   

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α+ Β ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ 
ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΑ 2.548.980 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΓΙΔΩΝ 1.263 

ΠΑΓΙΔΟΘΕΤΕΣ 16 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΓΙΔΟΘΕΣΙΑΣ 

1)  1παγίδα/2000 προστατευόμενα ελαιόδεντρα. 

2)  40 παγίδες/αλλαγή=1 Ημερομίσθιο. 

3)  Ένας παγιδοθέτης πραγματοποιεί το ανώτερο 2 ημερομίσθια/αλλαγή (80  διαχειρίζεται 80 
παγίδες/αλλαγή). 

4) Ανώτερη διαμορφωμένη τιμή = 1,25 ευρώ ανά αναρτημένη παγίδα και μεταχείριση (αλλαγή κ.λ.π.) 
σύμφωνα με τα αριθμ.2148/25984/5-3-2015 & 12339/142633/18-12-2015 έγγραφα του ΥΠ.Α.Α.Τ. 

 
Προσφορές υποβάλλονται είτε  για ένα τμήμα, είτε για το σύνολο του έργου. Αποκλείεται κάθε προσφο-
ρά που θα αναφέρεται σε παροχή υπηρεσιών για μεμονωμένες περιοχές των τμημάτων του έργου. 
 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (προϋπολογισμός) ανέρχεται στο ποσό των 60.655,57€, 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%, (χωρίς ΦΠΑ: 53.677,50€, ΦΠΑ: 6.978,07 €). 

Η διάρκεια του έργου θα είναι πέντε μήνες (από 10 /06/2021 έως και 31/10/2021). 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι «Τεχνικές 

Προδιαγραφές» της παρούσας διακήρυξης. 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής 
(χαμηλότερη), για το σύνολο του προϋπολογισμού του τμήματος για το οποίο κατατίθεται η προσφορά. 
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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. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

 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 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 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης», όπως ισχύει  

 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, 

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 του Ν.Δ. 2413/53 όπως έχει αντικατασταθεί με το Ν.Δ.2939/54 περί «Καταπολέμησης του δάκου της 
ελιάς». 

 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” 

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

 του Π.Δ. 148/2010 (ΦΕΚ Α΄ 241) «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» όπως ισχύει 

 Το αριθ. πρωτ. 192670/608/28-8-2019 πρακτικό ορκωμοσίας του Περιφερειάρχη. 

 Την αριθμ. 327/2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου «Εφαρμογή προγράμματος 
δακοκτονίας σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατά το έτος 2020 
και 2021». 

 Την αριθμ. 271/2020  απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με 

θέμα: “Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2021, συνοπτικού προϋπολογισμού εσόδων/εξόδων 2021 και 

συνοπτικού πίνακα τριετούς προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, όπως επικυρώθηκε με 
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την αριθμ. 249732/29-12-2020 (ΑΔΑ: 6ΨΣΒΟΡ10-ΞΨΤ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας. 

 το υπ΄ αριθμ. 13277/340396/4-12-2020 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
με θέμα «Έναρξη  προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2021» 

 Το αριθ. πρωτ. 291/12-1-2021 (21REQ008001931] πρωτογενές αίτημα, με το αριθ. πρωτ. 292/12-1-2021 
τεκμηριωμένο για την έγκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης για την ανάθεση του έργου «Παροχή 
υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου 
Mcphail στους ελαιώνες Α και Β τμήματος στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης 
του Δάκου Ελιάς, έτους  2021 στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας»  

 το με αριθ. πρωτ. 16242/31-12-2020 εισήγηση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της 
ΠΕΒ και αποστολή τεχνικών προδιαγραφών  για συνοπτικό διαγωνισμό του ανωτέρω έργο. 

 Την αριθ. 300/9-3-2021 (πρακτικό 10ο ΑΔΑ: Ψ1Ξ57ΛΗ-ΩΩΚ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία: εγκρίνεται: α) η διενέργεια Συνοπτικού Δημόσιου Διαγω-
νισμού, για την Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας 
με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες Α & Β τμήματος  στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής 
Καταπολέμησης του Δάκου Ελιάς,  έτους  2021  στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας» προϋπολογισμο-
ύ:  60.655,57 €  (με Φ.Π.Α.13%),  β) Την έγκριση των όρων της διακήρυξης, γ) υπηρεσία διενέργειας του 
διαγωνισμού το τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της ΠΕΒ και τη Δ/νση Αγροτι-
κής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ως υπηρεσία επίβλεψης, παρακολούθησης και παραλαβής του έργου. 

 Την Α/Α 1338 με αριθμ. πρωτ. 19976_879/22-1-2021 (ΑΔΑ: ΩΑΝΒ7ΛΗ-ΤΔΝ) Απόφαση  Ανάληψης 
δαπάνης της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας η οποία θα βαρύνει τον ΚΑΕ 5241. 

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του 
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 
ρητά παραπάνω. 

1.5 Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού  

 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 30η-3-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 
π.μ.  

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΦΙΛΩΝΟΣ 35-39  -  ΛΙΒΑΔΕΙΑ 

30/3/2021              ΤΡΙΤΗ              10:30π.μ. 

 

 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η διακήρυξη (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) , ΚΗΜΔΗΣ 

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 
(URL) :   www.pste.gov.gr  

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.pste.gov.gr/
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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, 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 

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. 
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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 παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα (Τεχνικές Προδιαγραφές, Υπόδειγμα  Οικονομικής 
Προσφοράς, Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών) που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, 

 το  Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), 

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

 το σχέδιο της σύμβασης 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης καθώς και όλες 
οι ανταλλαγές πληροφοριών, εκτελούνται εγγράφως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Κάθε σχετική πληροφορία θα δίνεται από την αναθέτουσα αρχή Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας – 
Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, Μ. Γκαβογιαννάκη (τηλ. 22613-50270) και για 
Τεχνικά θέματα από το Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της ΔΑΟΚ κ. Χρ. Σίσκο (2261350 
175). 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

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 (άρθρο 67 του Ν.4412/16). 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν 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. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

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). 
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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. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

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 της παραγράφου 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.  

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙΙ  επισυνάπτεται υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής Καλής Εκτέλεσης. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα 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.), 
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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 για την υποβολή προσφοράς, αλλά υποχρεούνται 
να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 περί συστάσεως π.χ. Κοινοπραξίας, εφ’ όσον 
καταστούν ανάδοχοι. Η νομική μορφή της αναδόχου - ένωσης, πρέπει να είναι τέτοια ώστε να 
εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού αριθμού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. 
κοινοπραξία συσταθείσα δια συμβολαιογραφικού εγγράφου 

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην 
ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

2.2.2  Εγγύηση συμμετοχής 

   ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ. 
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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: 

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. 

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. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων 

αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 
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Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλη-

τη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη 

απόφαση 

2.2.3.2.  Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) 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   

β) 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.  

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος 
του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, 
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ 
κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ 

2.2.3.3.  α)Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον 
συντρέχουν οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος. 
 β)Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 
2.2.3.2, 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 της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς 
 
2.2.3.4. 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, 
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λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 
λειτουργίας,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα 
κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 
4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 
στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή 
προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 
την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 
του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία 
σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των  
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα 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 

2.2.3.5. 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). 

2.2.3.6. 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  

2.2.3.7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει 
ότι 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 



ΑΔΑ: ΨΧΦ07ΛΗ-9ΚΚ



18 

 

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 

2.2.3.8. 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. 

2.2.3.9. 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. 
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2.2.4 Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν επαγγελματική εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της 
σύμβασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο 
κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος 
μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε 
τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 
οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο. 

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν το αντίστοιχο πεδίο στο  ΤΕΥΔ 

2.2.5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Να διαθέτουν την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την εκτέλεση της σύμβασης  αποδεδειγμένη 
ενασχόληση και ικανότητες, σημαντική και τεκμηριωμένη εμπειρία στην εφαρμογή της παγιδοθεσίας για 
την καταπολέμηση του δάκου, να διαθέτουν το απαιτούμενο προσωπικό, καθώς και το σχετικό τεχνικό 
εξοπλισμό για την οργάνωση και υλοποίηση παρόμοιου έργου, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο 
Παράρτημα Ι της παρούσας. 

Ειδικότερα απαιτείται να απασχολούν Γεωπόνο ή τεχνολόγο Φυτικής Παραγωγής με σύμβαση πλήρους και 
αποκλειστικής απασχόλησης για το διάστημα από 10/6/2021 έως 31/10/2021, εφόσον ο ίδιος ο ανάδοχος 
δεν είναι Γεωπόνος ή Τεχνολόγος Φυτικής Παραγωγής ή δεν απασχολεί υπαλλήλους των ίδιων ειδικοτήτων 
.   

2.2.6 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

 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, 
της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το 
προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 
(ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα IΙI, το οποίο 
αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από την αναθέτουσα αρχή βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α 
της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς 
σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε 
επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και 
(www.hsppa.gr ). 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το 
οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου 
του οικονομικού φορέα ως  προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της 
παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

2.2.7.  Στήριξη στην ικανότητα τρίτων      

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας (της 
παραγράφου 2.2.5), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με 
αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους  αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση 
της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

 Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα 
επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να 
στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για 
τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

2.2.8 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. 

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 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ.4 Ν.4412/2016. 

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 2.2.3.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. 

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το 
πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από 
το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό 
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως 
κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη 
θέσεως σε εκκαθάριση.  
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Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους 
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

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 2.2.3.4, 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 2.2.3.4 . 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις 
(3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που 
έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

δ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, 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 της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό ή Τεχνικό Επιμελητήριο. 

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν 
σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, 
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την  υποβολή τους, εκτός αν, 
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

 

Β.3. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 
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α) Σύμβαση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης Γεωπόνου ή Τεχνολόγου Φυτικής Παραγωγής από 
την υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης έως 31/10/2021 εφόσον ο ίδιος δεν είναι Γεωπόνος ή 
Τεχνολόγος Φυτικής Παραγωγής ή να αποδείξει ότι απασχολεί εργαζόμενο με τις παραπάνω ειδικότητες. 

β) Αντίγραφο πτυχίου Γεωπόνου ή του Τεχνολόγου Γεωπονίας Φ.Π. 

γ) Άδεια άσκησης επαγγέλματος, αν δεν απαιτείται τούτο δηλώνεται με Υ.Δ. 

δ) Ατομικές υπεύθυνες δηλώσεις των παγιδοθετών στις οποίες θα δηλώνονται τα πλήρη στοιχεία τους  και 
η αποδοχή συμμετοχής στο πρόγραμμα.  

Επισημαίνεται ότι: 

- Σε περίπτωση αδυναμίας συγκρότησης συνεργείων σε κάποιο δημοτικό διαμέρισμα, από αυτά που 

παρουσιάστηκαν στο διαγωνισμό, ο εργολάβος που θ’ αναλάβει το έργο θα υποστεί τις συνέπειες 

της ψευδούς δηλώσεων καθώς και τις συνέπειες που προβλέπονται από το διαγωνισμό για την εγ-

γύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.  

 

Β.4. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο 
και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή 
(πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάν-
τα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά 
έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγ-
κρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμε-
να από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 
 Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από 
πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί 
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα 
νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με 
τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξα-
κολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, α-
ποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία 
αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 
 
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης 
για την υποβολή των δικαιολογητικών. 
 
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροπο-
ποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέρ-
γειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγη-
θεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπρο-
σώπου. 

 

Οι συνεταιρισμοί πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών υποβάλλουν και βεβαίωση εποπτεύουσας Αρχής 
ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. Εάν σε κάποια χώρα δεν προβλέπεται από την εσωτερική της 

νομοθεσία η έκδοση τέτοιας βεβαίωσης μπορεί να αντικατασταθεί με ένορκη δήλωση ενώπιον δι-
καστικής ή διοικητικής αρχής συμβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής. Σε χώρα 
που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση δύναται να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση. 

 

Β.5. 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. 



ΑΔΑ: ΨΧΦ07ΛΗ-9ΚΚ



23 

 

Β.6. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό 
πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.7. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

Β.8. Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4250/2014. Ειδικά τα 
αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, 
εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους. 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο  
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.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 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. Η προσφορά μπορεί να αποσταλεί στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, θα συνοδεύεται από 
διαβιβαστικό υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντος, το οποίο κατατίθεται εκτός 
του κυρίως φακέλου προσφοράς και θα υποβάλλεται στη Γραμματεία της Δ/νσης Διοικητικού – 
Οικονομικού, για το Τμήμα Προμηθειών, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, Φίλωνος 35-39, 321 31 
Λιβαδειά, 3ος όροφος, την  ημερομηνία λήξης υποβολής προσφοράς, δηλαδή την 30-3-2021 και ώρα: 
10:00 π.μ. αφού πρώτα πρωτοκολληθεί στην Γραμματεία της παραπάνω Διεύθυνσης. 
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2.4.2.2. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιονδήποτε τρόπο, πριν από την κατα-
ληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο 
όργανο, προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή την πρόσκληση 
για την αποσφράγιση. 
2.4.2.3.  Η έναρξη υποβολής των προσφορών, που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στο αρ-
μόδιο γνωμοδοτικό όργανο, κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτού, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης. Η πα-
ραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνε-
χίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη 
της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου, με προειδοπο-
ίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά ή αίτηση 
συμμετοχής. 
2.4.2.4. Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιο-
λογηθούν αντιστοίχως. 
2.4.2.5. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε πε-
ρίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 
2.4.2.6. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπο τους νομίμως 
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμ-
μετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς 
και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2.7. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγ-
γραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 
1497/1984 (A' 188).  

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

Φάκελο προσφοράς (προσφορά), ο οποίος περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα: 

(α) έναν σφραγισμένο (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) Ξεχωριστό σφραγισμένο (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο  
περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα 
δικαιολογητικά.  

Σε κάθε ένα από τους παραπάνω σφραγισμένους φακέλους πρέπει να αναγράφονται εξωτερικά ευκρινώς: 

1. η Προσφορά,  
2. η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, 
3. ο τίτλος της σύμβασης,   
4. η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων 

συμμετοχής), 
5. τα στοιχεία του οικονομικού φορέα 

 

2.4.3  Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

 

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

- Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ .), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 
του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες 
συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου 
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doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙI). 

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

- Νομιμοποιητικά έγγραφα.  Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, υποβάλλει, 
επί πλέον των ανωτέρω, 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.  

- Εφόσον οι προσφέροντες συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την 
προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο «Τεχνικές Προδιαγραφές» του Παραρτήματος ΙΙ της 
Διακήρυξης.    

Τα τεχνικά στοιχεία που θα περιλαμβάνονται στο φάκελο, επί ποινή αποκλεισμού, είναι τα εξής: 

1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, 
υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντος, στην οποία να αναγράφονται: 

 Έχει εξασφαλίσει την απασχόληση τεχνικού υπεύθυνου επιστήμονα (γεωπόνου ή τεχνολόγου γεω-

πονίας φυτικής παραγωγής) με αναφορά των στοιχείων του (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο ΑΦΜ, 

ΑΔΤ, Δ/νση κατοικίας) για το διάστημα από 10/6/2021 έως 31/10/2021 ή ότι θα απασχοληθεί ο ίδι-

ος ο οικονομικός φορέας, εφόσον αυτός είναι γεωπόνος ή τεχνολόγος γεωπονίας φυτικής παραγω-

γής. 

 Έχει εξασφαλίσει τον απαραίτητο αριθμό GPS για γεωχωρική ταυτοτοποίηση της ακριβούς θέσης 

των δέντρων (με συντεταγμένες στο σύστημα ΕΓΣΑ ΄87) στα οποία θα αναρτηθούν οι δακοπαγίδες. 

 Έχει εξασφαλίσει με κάθε νόμιμο τρόπο την πρόσληψη, την αμοιβή και την ασφάλιση των παγιδο-

θετών που θα απασχολήσει για το χρονικό διάστημα από 10/6/2021 έως 31/10/2021 και όλοι οι 

προσλαμβανόμενοι παγιδοθέτες. 

 Για τα αναγραφόμενα στο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ονοματεπώνυμα αυτών που θα εργαστούν στην παγιδοθε-

σία, έχει εξασφαλιστεί η συνεργασία με κάθε νόμιμο τρόπο (π.χ. υπογραφή συμβάσεων, υπεύθυ-

νων δηλώσεων) για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/10/2021 

 Έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους και τις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης 

 ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητι-

κών. 

 

2. Σύμβαση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης Τεχνικού Υπεύθυνου (Γεωπόνου ή Τεχνολόγου 

Φυτικής Παραγωγής κ.λ.π. όπως προβλέπεται για τον τομεάρχη) για το διάστημα από την 10/6/2021 έως 

31/10/2021, εφόσον ο ίδιος ο Ανάδοχος δεν είναι ο ίδιος (γεωπόνος ή όπως ορίζεται ανωτέρω για τον 

Τεχνικό Υπεύθυνο), καθώς επίσης αντίγραφο του πτυχίου του και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. 

 

3. Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα  με τα στοιχεία των απασχολούμενων παγιδοθετών (Δεν χρειά-

ζεται να κατατεθούν στην επιτροπή διαγωνισμού οι συμβάσεις, οι υπεύθυνες δηλώσεις και τα έγγραφα με τα οποία οι 

http://www.promitheus.gov.gr/
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συμμετέχοντες στο διαγωνισμό εξασφάλισαν τις συνεργασίες αυτές. Αυτά παραμένουν στον διαγωνιζόμενο και η υπηρε-

σία δύναται να τα ζητήσει σε περίπτωση που δημιουργηθεί οποιοδήποτε πρόβλημα) 

 

Στην περίπτωση που ο συμμετέχων είναι νομικό πρόσωπο, αγροτικός συνεταιρισμός ή ένωση αγροτικών 
συνεταιρισμών, την υπεύθυνη δήλωση θα την υπογράψει ο νόμιμος εκπρόσωπός τους όπως ο νόμος ορίζει. 
Στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται 
οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 
 
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό  μορφή υ-
περγολαβίας σε τρίτους. 
Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η 
γνωστοποίηση των οποίων, στους συνδιαγωνιζόμενους, θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο 
προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αν-
τίθετη περίπτωση θα είναι δυνατόν να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. 
Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο την προστασία του απορρήτου που κα-
λύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 
 
Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερών προ της κατα-
ληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. 
   

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

 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης, που 
είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής 

 Η Προσφορά δίνεται ως ποσοστό έκπτωσης επί του προϋπολογισμού, σύμφωνα με το υπόδειγμα του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V της παρούσας. 

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

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

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού 
εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 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,  γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης με εξαί-
ρεση τα αναγραφόμενα στο άρθρο 63 του Ν. 4257/14, που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέ-
τουσα αρχή, στο κεφάλαιο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  της παρούσας διακήρυξης, και δ) θέτει όρο αναπ-
ροσαρμογής τιμής. 

Η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την 
τεκμηρίωση της προσφερόμενης τιμής, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά εντός της τασ-
σόμενης  
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2.4.5.  Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) 
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, 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 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 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 42 του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ Α 36) «αντικατάσταση του άρθρου 102 του ν. 
4412/2016»  

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 
του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς 
και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) 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.  Αποσφράγιση προσφορών 

Το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη παρούσα διακήρυξη. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, 
παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι 
οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν 
από αυτούς, όπως ειδικότερα ορίζεται στα έγγραφα συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 21 
του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 τ.Α’/08-08-2016).  

Η αρμόδια επιτροπή αφού παραλάβει  όλους τους υποβληθέντες φακέλους καταχωρίζει κατά σειρά 
κατάθεσής τους σε σχετικό πρακτικό  τα  στοιχεία του κάθε οικονομικό φορέα.  Όλοι οι φάκελοι  
αριθμούνται με αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους , όπως καταχωρήθηκαν στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας 
και καταχωρίζονται στο πρακτικό και μονογράφονται από τα μέλη της επιτροπής.  

 

3.1.2. Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση 
αυτών, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο 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 γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών 
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση 
γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών 
προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων 
τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

γ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο διατηρεί το δικαίωμα μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της 
τεχνικής  προσφοράς, να αποσφραγίσει τις οικονομικές προσφορές  την ίδια ημέρα με το άνοιγμα των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προδιαγραφών με ταυτόχρονη ανακοίνωση τιμών. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο 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.  

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους 
προσφέροντες ή υποψήφιους οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να 
υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΤΕΥΔ, ή 
όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να 
ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) 
ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της 
σχετικής πρόσκλησης» σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν.4782/2021 «αντικατάσταση του άρθρου 102 του ν. 
4412/2016». 

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 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών 
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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.  

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτέλεσμα    
(«Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με 
επιμέλεια της υπηρεσίας που διεξάγει τον διαγωνισμό  στους προσφέροντες  

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση του άρθρου 127 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/08-0-
2016). 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική  πρόσκληση στον 
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να 
υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) 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 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως 
αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης.  

Αν 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 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 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 
ΤΕΥΔ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

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 έως 2.2.5 
(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 Τ.Ε.Υ.Δ., 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), . 

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 -2.2.5 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 
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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.   

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 ενστάσεων  και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών.  

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2.  

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 και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα 
που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

3.4 Ενστάσεις  

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) 
ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την 
άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής η οποία  αποφασίζει αιτιολογημένα, κατόπιν 
γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 
221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα πέντε  (15) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας 
τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση 
των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την αρμόδια επιτροπή, η οποία διαβιβάζει την ένσταση μαζί με 
αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στην Οικονομική Επιτροπή, η οποία τελικά αποφασίζει 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή  
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016. 

Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η 
ένσταση γίνει δεκτή. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλο 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 Εγγυήσεις  (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 V 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 4.5, 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 ή αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό που 
αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των υλικών  που παραλήφθηκε οριστικά,  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 και τους υπεργολάβους του 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 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της 
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι 
συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, 



ΑΔΑ: ΨΧΦ07ΛΗ-9ΚΚ



32 

 

υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη 
διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον 
οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με 
υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής 
αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των 
τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην 
αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως 
αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της 
παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της 
συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του 
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της 
σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του 
ν. 4412/2016.  

4.5 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. 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

4.6.1. 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 το 100% της συμβατικής αξίας, μετά την οριστική 
παραλαβή των υπηρεσιών [ο εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών 
παραδόσεων] (άρθρο 200 παρ. 1-4 Ν. 4412/2016). 

Η πληρωμή της αμοιβής του αναδόχου θα γίνεται στο τέλος του μήνα εργασίας και αφού συνταχθεί το σχε-
τικό πρακτικό καλής εκτέλεσης των εργασιών παγιδοθεσίας όπως προβλέπεται από την παρούσα και θα 
γίνεται αμέσως μετά την εκταμίευση των πιστώσεων που έχουν εξασφαλιστεί με εισήγηση του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών. Απαιτούμενα δικαι-
ολογητικά για την πληρωμή του προμηθευτή είναι: 
α) Τιμολόγιο Πώλησης ή Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών σύμφωνα με τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) 
. 
β) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών. 
γ) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά. 
 
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., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016  (Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία 
κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως 
άνω κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016). 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 

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  (άρθρο 64 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ 
167 Α/23-7-2013): Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 
4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις)  παρακράτηση φόρου εισοδήματος. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου,  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 πα-
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ρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την 
άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του απο-
φαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 
ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του ανα-
δόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

5.2.2.  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμ-
βασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές 
ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης 
συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ 
των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής 
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες 
για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη α-
πόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες πα-
ρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση 
ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκ-
πτωτο. 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: 

- Η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

- Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων  

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. (Α-
πόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από 
την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο α-
ποφαινόμενο 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 και η παραλαβή του έργου του Αναδόχου είναι αρμοδιότητα της Διεύθυνσης 
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Βοιωτίας  και των συνεπικουρούντων αυτήν αρμοδίων οργάνων 
Διευθυντή Εργασιών Δακοκτονίας και των Εποπτών. 

Η διαπίστωση της καλής εκτέλεσης της παγιδοθεσίας  γίνεται με πρακτικό που συντάσσεται και 
υπογράφεται από τον  Επόπτη δακοκτονίας και από τον ανάδοχο ή εκπρόσωπό του και θεωρείται από τον 
Δ/ντη Δακοκτονίας. 
Το πρακτικό θα συντάσσεται βάσει α) των ημερήσιων δελτίων εργασίας (Υποδ. 1), τα οποία θα 
συντάσσονται και θα συνυπογράφονται  από τον τομεάρχη, τον ανάδοχο ή τον εκπρόσωπό του και τον 
παγιδοθέτη, β) του μηνιαίου συγκεντρωτικού δελτίου διαχείρισης δακοπαγίδων (Υποδ. 2), που προκύπτει 
από τα ημερήσια δελτία εργασίας του μηνός, το οποίο θα συντάσσεται  και θα συνυπογράφεται από τον 
ανάδοχο τον  επόπτη δακοκτονίας και τον Δ/ντη εργασιών δακοκτονίας 

6.2  Διάρκεια σύμβασης  

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται για όλα τα Τμήματα από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης μέχρι 31/10/2021.  

6.2.2. Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν 
από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως 
αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην 
αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος  Αν οι υπηρεσίες 
παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης 
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το 
άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας. 

6.3  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση 

6.3.1. Σε περίπτωση που συνταχθεί ένα πρακτικό παρακολούθησης από τα όργανα της παραγράφου 6.1 της 
παρούσας , στο οποίο διαπιστώνεται κακή εκτέλεση του έργου με υπαιτιότητα του Αναδόχου ή εάν ο 
Ανάδοχος αρνείται να συμμορφωθεί προς τις έγγραφες υποδείξεις τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 
προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, η Αναθέτουσα Αρχή έχει δικαίωμα επιβολής 
εβδομαδιαίας ποινικής ρήτρας ποσού 500,00 € κατά του υπαίτιου αναδόχου έως ότου αποκατασταθεί το 
ελάττωμα.  
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. 
6.3.2. Σε περίπτωση καθυστέρησης για άλλους λόγους, εκτός αποκλειστικής ευθύνης του Αναδόχου, 
δίδεται παράταση στις αντίστοιχες προθεσμίες χωρίς να υπάρχει δικαίωμα καταγγελίας της Σύμβασης ή 
κατάπτωσης της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης. 

6.3.3. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα εξαίρεσης περιοχών των οποίων εκτιμάται ότι δεν υφίσ-
τανται οι απαραίτητες προϋποθέσεις εφαρμογής του προγράμματος (καρποφορία μικρότερη του 25% της 
πλήρους παραγωγής, αδυναμία συνεργασίας με δημοτικές-τοπικές αρχές, απουσία δακοπληθυσμού 
που να αιτιολογεί ψεκασμό).   

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  

ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ 
Κοινοποίηση: 
- Δ/νση  Διαφάνειας & Ηλ. Διακυβέρνησης ΠΣτΕ (Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 
   ΘΕΜΑ: Εισήγηση διενέργειας και αποστολή των τεχνικών προδιαγραφών για τον συνοπτικό Διαγωνισμό «Παροχή 

υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου 
Mcphail στους ελαιώνες Α και Β τμήματος στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης 
του Δάκου της Ελιάς έτους 2021 στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας».  

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις γενικές διατάξεις του Ν.Δ. 2413/53 όπως έχει αντικατασταθεί με το Ν.Δ.2939/54 περί «Καταπολέμησης του δάκου 
της ελιάς» 

2. Τις γενικές διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης» 

3. Το Π.Δ. 148/2010 (ΦΕΚ Α΄ 241) «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 
4. To με αριθμ. 13277/340396/04-12-2020 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα  

«Έναρξη προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2021». 
5. Την με αριθμ. 327/2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε το 

πρόγραμμα η εφαρμογή δακοκτονίας σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατά τα 
έτη 2020 και 2021. 

 
Σας ζητούμε να προχωρήσετε σε προκήρυξη διενέργειας διαγωνισμού για το έργο «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο 
των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες Α και Β τμήματος στα 
πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2021 στην Περιφερειακή Ενότητα 
Βοιωτίας» με προϋπολογισμό όπως κάτωθι: 
 
Εκτιμώμενο κόστος χωρίς ΦΠΑ.     53.677,50 €  
Εκτιμώμενο κόστος Φ.Π.Α (13%)      6.978,075 €  
Εκτιμώμενο κόστος με ΦΠΑ:           60.655,575 €  
 
Η διάρκεια του έργου θα είναι πέντε μήνες (από 10 Ιουνίου έως και 31 Οκτωβρίου). 
 
Συν: Το υπ΄ αριθμ. 13277/340396/04-12-2020 έγγραφο του Υπ.Α.Α.Τ. 
        Η υπ’ αριθμ 327/2019 Απόφαση του ΠΣ. Στερεάς Ελλάδας 
        Πίνακας Τμημάτων (πίνακας 1)  Τεχνικές προδιαγραφές του έργου, Τέσσερα (4) υποδείγματα 

                     Με Ε.Α. 
         Η Προϊσταμένη της Δ/σης 
 
               Δρ. Παναγιώτα Μάμαλη 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

 

ΤΜΗΜΑ : ΠΟΙΟΤ. & ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Φίλωνος 35-39  
    32131 ΛΙΒΑΔΕΙΑ                         
FAX: 22610 21758 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χρυσόστομος  Ν. Σίσκος   
ΤΗΛ 22613 50175 
 email: chsiskos@viotia.gr 
 

                   Λιβαδειά     31/12/2020 

      Aρ. Πρωτ. 16242 

 

             Αρ. Πρωτ.:    16242            ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΕΝΤΑΥΘΑ 

ΠΡΟΣ 
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Το έργο περιλαμβάνει τα παρακάτω δύο  (2) τμήματα: 

 

α/α 
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ Ή ΤΟΠΙΚΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ 

ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΑ 

ΑΡΙΘΜΟ
Σ 

ΠΑΓΙΔΩΝ 

ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ 
ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΗ 

ΠΑΓΙΔΑ 

 

ΠΑΓΙΔΟΘΕΤΕΣ 

 Α.ΤΜΗΜΑ : 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

666 παγίδες 

Χ 

1,25 €/παγίδα 

Χ  

34 μεταχειρίσεις  

(αλλαγές κ.λ.π.) 

=28.305,00€ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ελάχιστος 
αριθμός 

παγιδοθετών 
8 

1 Λεβαδέων 145.000 72 

  (Λιβαδειά, Περαχωριό,   

  Τσουκαλάδες). 131.000  

  (Αγρ.Περιοχές, Ζαλτσας,   

  Τσέσμα) . 14.000  

2  Λαφυστίου 66.200 33 

3 Αράχωβας 108.000 54 

4  Διονύσου 37.000 18 

5  Λουτσίου 19.600 10 

6  Παύλου 40.600 20 

7  Πύργου 15.600 8 

8  Αλιάρτου 11.500 6 

9  Πέτρας 15.400 7 

10 Σωληναρίου 21.500 11 

11  Υψηλάντη 33.100 16 

12  Κορωνείας 91.000 45 

13  Αγ.Τριάδος 76.100 38 

14  Αγ.Γεωργιου 153.600 76 

15 Διστόμου 65.000 32 

  (Αγρ.Περιοχή Διστόμου) 25.000  

  
(Αγρ.Περ.Παρ.Διστόμου
) 

25.000  

  (Αγρ.Περιοχή Τσέρεσι) 15.000  

16  Στειρίου 81.600 41 

17 Δαυλείας 124.900 62 

18  Παρορίου 10.300 5 

19  Μαυρονερίου 5.900 3 

20  Αγ Βλασίου 22.300 11 

21  Κυριακίου 154.800 77 
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  (Αγ.Αθανάσιος) 34.400    

  

  

  

  (Καριότι) 5.300  

  (Παν.Καλαμιώτισσα) 31.800  

  (Ταρσός) 18.000  

  (Λάκκα , Νοβούρκος) 65.300  

22  Αντικύρας 35.880 18 

23 Ανθοχωρι-Πρ.Ηλίας 5.300 3 

  ΣΥΝΟΛΟ 1.340.180 666   8 

        Ελάχιστος αριθμός παγιδοθετών Α Τμήματος : 8 

  

α/α 
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ Ή ΤΟΠΙΚΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ 

ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΑΓΙΔΩΝ 

ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ 
ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΗ 

ΠΑΓΙΔΑ 

 

ΠΑΓΙΔΟΘΕΤΕΣ 

 B.ΤΜΗΜΑ :   

  

  

   

  

  

  

  

597 παγίδες 

Χ 

1,25 € /παγίδα  

Χ 

34 μεταχειρίσεις  

(αλλαγές κ.λ.π.)  

=25.372,50 € 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ελάχιστος 
αριθμός 

παγιδοθετώ
ν 8 

1 Θηβών 70.500 35 

2 Μουρικίου 25.200 12 

3 Ελαιώνα 26.600 13 

4 Αμπελοχωρίου 22.100 11 

5 Λεύκτρων 50.800 25 

  ( Λεύκτρων) 22.500   

  (Παρ.Λιβαδόστρας) 28.300   

6  Καπαρελλίου 84.300 42 

  ( Καπαρελλίου) 66.800   

  (Παρ.Αγ.Βασιλείου) 17.500   

7 Λουτουφίου 4.000 2 

8  Μελισσοχωρίου 12.100 6 

9  Θεσπιών 24.600 12 

10  Άσκρης 46.400 23 

11  Λεονταρίου 20.200 10 

12  Μαυρομματίου 85.600 43 

13  Νεοχωρίου 29.400 14 

14  Βαγίων 117.200 58  

15  Ακραιφνίου 44.900 22 

16  Κάστρου 5.800 3 

17  Κοκκίνου 27.100 13 
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α + Β ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ 
ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΓΙΔΩΝ ΠΑΓΙΔΟΘΕΤΕΣ 

2.548.980 1.263 16 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΓΙΔΟΘΕΣΙΑΣ 

1)  Τοποθετείται 1 παγίδα / 2000 προστατευόμενα ελαιόδεντρα. 
2)  40 παγίδες/αλλαγή = 1 Ημερομίσθιο. 
3) Ένας παγιδοθέτης πραγματοποιεί το ανώτερο 2 ημερομίσθια/αλλαγή (δηλαδή διαχειρίζεται 80 
παγίδες/αλλαγή).  
4) Ανώτερη διαμορφωμένη τιμή = 1,25 ευρώ ανά αναρτημένη παγίδα και μεταχείριση (αλλαγή κ.λ.π.) 

σύμφωνα με τα αριθμ.2148/25984/5-3-2015 & 12339/142633/18-12-2015 έγγραφα του ΥΠ.Α.Α.Τ. 

 
 

18 Τανάγρας 49.800 25   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

19  Άρματος 32.400 16 

20  Ασωπίας 53.300 26 

21  Οινοφύτων 24.500 12 

  ( Οινοφύτων) 20.400   

  (Οικ.Δήλεσι) 4.100   

22 Αγ.Θωμά 70.200 35 

23  Κλειδίου 27.600 14 

24  Σχηματαρίου 25.200 12 

25  Θίσβης 16.700 8 

26  Δομβραίνας 69.000 34 

27  Ελλοπίας 24.600 12 

28  Ξηρονομής 52.300 26 

  ( Ξηρονομής) 46.200   

  (Παρ. Αλυκής) 6.100   

29  Προδρόμου 66.400 33 

  ( Προδρόμου) 57.300   

  (Παρ.Σαράντη) 9.100   

  ΣΥΝΟΛΟ 1.208.800 597 

Ελάχιστος αριθμός παγιδοθετών Β Τμήματος: 8 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Ι. ΓΕΝΙΚΑ 
1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναρτήσει τις δακοπαγίδες που αναφέρονται στην παρούσα 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (τις οποίες χορηγεί η Υπηρεσία). 
2. Η σήμανση-ανάρτηση, αλλαγές, απανάρτηση, καθαρισμός και παράδοση των παγίδων θα γίνει εντός 

του χρονικού διαστήματος από 10/6/2021 έως 31/10/2021. Οι ημερομηνίες σήμανσης-ανάρτησης 
και απανάρτησης των δακοπαγίδων θα καθοριστούν από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής  με έγγραφη εντολή.  

3. Ο Ανάδοχος  υποχρεούται να αρχίσει την τοποθέτηση των παγίδων μέσα σε 24 ώρες από την 
ειδοποίηση εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην εντολή ή αν υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας, οι 
οποίοι πρέπει να αναφερθούν εγγράφως εντός 24 ωρών στην Υπηρεσία. 

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται πρόθυμα στις υποδείξεις των αρμοδίων υπαλλήλων της 
δακοκτονίας (Δ/ντή Εργασιών Δακοκτονίας – Επόπτη Δακοκτονίας – Τομεαρχών και του Λογιστή – 
Διαχειριστή της Δακοκτονίας). 

5. Σε περίπτωση που οι αναρτήσεις δακοπαγίδων δε γίνουν σύμφωνα με τους όρους και τις υποδείξεις 
της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, ο Ανάδοχος πέραν των κυρώσεων που 
αναφέρονται στα άρθρα της παρούσας διακήρυξης δε θα αμείβεται για το εκτελεσθέν έργο την 
ημέρα αυτή και είναι υποχρεωμένος να τις ξανά αναρτήσει όπως αρχικά του είχε υποδειχθεί.  

6. Εφόσον ο Ανάδοχος τηρήσει τις οδηγίες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής  για την 
διαχείριση των δακοπαγίδων σύμφωνα με τα οριζόμενα,  δεν φέρει ευθύνη για την 
αποτελεσματικότητα των δακοσυλλήψεων σ΄ αυτές. 

7. Οι δακοπαγίδες παρέχονται στον Ανάδοχο δωρεάν και παραδίδονται, αφού ελεγχθούν ως προς την 
κατάστασή τους, από υπάλληλο της Δ.Α.Ο.Κ. και εκπρόσωπο του Αναδόχου στην αποθήκη της 
Υπηρεσίας. Μεταφέρονται και διανέμονται στους παγιδοθέτες με ευθύνη & δαπάνη του αναδόχου. 
Η μεταφορά και φύλαξη των παγίδων σε όλα τα στάδια (Παραλαβή - Ανάρτηση - Αλλαγές - 
Απανάρτηση - Καθαρισμός και Παράδοση στην Υπηρεσία) θα γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή λόγω του 
εύθραυστου υλικού τους. 

   Σε περιπτώσεις φθορών ή απωλειών των δακοπαγίδων (σε ποσοστό άνω του 10% επί των 
αναρτημένων     δακοπαγίδων) θα καταλογίζεται η αξία τους στον ανάδοχο.                                                       

8. Ο ανάδοχος θα μεριμνά για την άριστη κατάσταση και λειτουργία των δακοπαγίδων.                                                            
9. Οι παγιδοθέτες δεν είναι απαραίτητο να είναι μόνιμοι κάτοικοι της Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας ή 

όμορης αυτής που εφαρμόζεται η παγιδοθεσία. Να προτιμώνται οι έμπειροι παγιδοθέτες και 
γενικώς οι έχοντες διάθεση για εργασία. 

10. Με ευθύνη του ανάδοχου θα πρέπει να λάβουν γνώση όλοι οι παγιδοθέτες των τεχνικών 
προδιαγραφών της παγιδοθεσίας. 

11. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για τη συνεργασία και την υποβοήθηση του τομεάρχη στη 
διαδικασία της δειγματοληψίας ελαιοκάρπου, όποτε και με όποιον τρόπο ζητηθεί από αυτόν.  

12. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην επισήμανση των ελαιοδένδρων που φέρουν δακοπαγίδες και με GPS 
(αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου με τα στίγματα των θέσεων των παγίδων με συντεταγμένες σε 
Ε.Γ.Σ.Α.  87). 

13. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί δικαίωμα εξαίρεσης περιοχών ενός τμήματος στις οποίες διαπιστώνει 
ότι δεν υφίστανται οι απαραίτητες προϋποθέσεις εφαρμογής του προγράμματος παγιδοθεσίας 
ήτοι: 

 όταν η καρποφορία ελαιοδέντρων είναι μικρότερη από 25% για τις ελαιοποιήσιμες και 20% για τις 
βρώσιμες ελιές 

  όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες που δεν επιτρέπουν την αλλαγή των δακοπαγίδων 

  όταν ή καρποφορία καταστραφεί από κάποιο αστάθμητο παράγοντα.   
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ΙΙ. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΓΙΔΟΘΕΣΙΑΣ 

Α. ΓΕΝΙΚΑ 
Για την παγιδοθεσία θα χρησιμοποιηθούν δακοπαγίδες γυάλινες τύπου Mcphail  που θα 

παραχωρηθούν από την Υπηρεσία μας. Οδηγίες εφαρμογής τους θα δοθούν εγγράφως προς τον ανάδοχο ή 
τους ανάδοχους που θα προκύψουν από τον εν λόγω διαγωνισμό  πριν την έναρξη της παγιδοθεσίας. 

Οι παγιδοθέτες ορίζονται και εκπαιδεύονται με ευθύνη και μέριμνα του αναδόχου όπως αυτά αναφέρονται 
στην παρούσα διακήρυξη. 

Ο αριθμός των παγιδοθέτων που αναφέρονται στον  ΠΙΝΑΚΑ 1 είναι ο ελάχιστος  που πρέπει να διαθέτει ο 
ανάδοχος κατά τη διάρκεια του προγράμματος δακοκτονίας. 

Σε περίπτωση  αθετήσεων συμφωνιών με το προσωπικό ή και άλλων προβλημάτων που καθιστούν τη 
διαθεσιμότητα  του προσωπικού αδύνατη ή προβληματική, ο ανάδοχος οφείλει έγκαιρα να ενημερώνει την 
Υπηρεσία έτσι ώστε να γίνονται οι ανάλογες τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις για να μη δυσχεραίνεται η εκτέλεση 
του προγράμματος. 

Σε περίπτωση που προκύπτει ανάγκη ενίσχυσης του  προσωπικού λόγω των ιδιομορφιών που ενδέχεται να 
προκύψουν στη διακύμανση των πληθυσμών του εντόμου του δάκου ή των μετεωρολογικών συνθηκών 
(επερχόμενος καύσωνας, βροχή κ.λ.π.) ο ανάδοχος οφείλει να συνεργάζεται με την Υπηρεσία για την έγκαιρη 
αντιμετώπισή τους. 

 
Β. ΕΦΑΡΜΟΓΗ  
ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΛΑΙΟΔΕΝΡΩΝ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΑΚΟΠΑΓΙΔΩΝ 

Οι δακοπαγίδες θα τοποθετηθούν μία παγίδα ανά δύο χιλιάδες (2.000) περίπου προστατευόμενα 
ελαιόδεντρα ομοιόμορφα κατανεμημένες εντός των ελαιώνων. 

 
1. ΣΗΜΑΝΣΗ  ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΩΝ 
     Η ημερομηνία σήμανσης των ελαιοδένδρων από  τους παγιδοθέτες στα οποία θα αναρτηθούν οι 
δακοπαγίδες θα οριστεί από την  Υπηρεσία. 
     Η σήμανση θα γίνει με  λήψη στίγματος σε σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87 με GPS που θα χορηγηθεί 
από την Υπηρεσία. 
  
2. ΑΝΑΡΤΗΣΗ-ΑΛΛΑΓΗ ΔΑΚΟΠΑΓΙΔΩΝ 

Η ανάρτηση των δακοπαγίδων θα πραγματοποιηθεί σε ημερομηνία που θα καθοριστεί με εντολή της 
Υπηρεσίας μας, υπό την επίβλεψη των τεχνικών υπαλλήλων της  (Τομεαρχών Δακοκτονίας)  και του 
Τεχνικού Υπεύθυνου (Επόπτη). 

Η ανάρτηση των δακοπαγίδων θα γίνεται όχι σε οποιοδήποτε ελαιόδεντρο, αλλά σε δένδρα με 
πλούσια  καρποφορία και κανονική ανάπτυξη. 

Απαγορεύεται η ανάρτηση σε ελαιόδεντρα, καχεκτικά, χωρίς καρποφορία και σε δέντρα που είναι 
κοντά σε δρόμο αγροτικό ή ταχείας κυκλοφορίας. 

Δεν τοποθετούνται παγίδες σε ελαιώνες που είναι ενταγμένοι στη Βιολογική Καλλιέργεια. 
Η ανάρτηση θα γίνεται στο Β.Δ τμήμα της κόμης του ελαιοδέντρου και σε σημείο σκιερό. 
Μετά την ανάρτηση των δακοπαγίδων θα φτιαχτεί ένα σκαρίφημα και επισήμανση σε ηλεκτρονικό 

χάρτη, όπου θα αναγράφεται ο αριθμός της παγίδας, η τοποθεσία και ο ιδιοκτήτης του κτήματος. 
Η αρίθμηση των παγίδων κατά Τοπική ή Δημοτική Κοινότητα θα είναι χωριστή, συνεχόμενη και θα 

αρχίζει πάντα από το 1 (πχ 1,2,3 κλπ). 
Η πλήρωση (γέμισμα) της δακοπαγίδας θα γίνεται με το ελκυστικό διάλυμα θειική αμμωνία 2%  (1 

κουταλάκι του γλυκού) και νερό 98%. Η θειική αμμωνία θα δίδεται στους παγιδοθέτες δαπάνη του 
εργολάβου. 

Σε κάθε ημέρα αλλαγής (ένα ημερομίσθιο) ο παγιδοθέτης θα ετοιμάζει ελκυστικό διάλυμα 12 κιλών 
ήτοι σε 11,760 κιλά  νερό θα προσθέσει 240 γραμμάρια θεϊκής αμμωνίας, θα αλλάζει 40 παγίδες και σε 
κάθε παγίδα θα ρίχνει 300cc διαλύματος. 
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Σε περίπτωση που μετά το Σεπτέμβριο διαπιστώνεται ότι οι δακοπαγίδες δε λειτουργούν, αντί για 
διάλυμα θειικής αμμωνίας θα γεμίζονται με διάλυμα υδρολυμένης πρωτεΐνης (4% πρωτεΐνη),  βόρακα 
(1,5% βόρακας του εμπορίου) και 94,5% νερό. 

Κατά την αλλαγή των δακοπαγίδων οι παγιδοθέτες θα πρέπει να καθαρίζουν τις παγίδες με άφθονο 
νερό. 

Οι αλλαγές των δακοπαγίδων θα γίνονται στις κατωτέρω ημέρες κάθε μήνα ανά πενθήμερο: 
 

                                                    
 
Εάν ο παγιδοθέτης πραγματοποιεί και δεύτερο ημερομίσθιο σε κάθε αλλαγή,  
τότε οι μέρες αυτές θα είναι: 

2η κάθε μήνα 7η κάθε μήνα 12η κάθε μήνα 

17η κάθε μήνα 22η κάθε μήνα 27η κάθε μήνα 

 
Ένας παγιδοθέτης πραγματοποιεί το ανώτερο δύο (2) ημερομίσθια ανά αλλαγή παγίδων. 
Εάν μία από τις ανωτέρω ημέρες συμπέσει να είναι αργία (Κυριακή ή άλλη εορτή) τότε η αλλαγή θα 

γίνεται ή την προηγούμενη από την κανονική ημέρα, εάν πρόκειται για την πρώτη ημέρα αλλαγής, ή την 
επόμενη από την κανονική ημέρα εάν πρόκειται για τη δεύτερη ημέρα αλλαγής. 

Κάθε Παγιδοθέτης θα συμπληρώνει την καρτέλα της παγίδας (Υποδ. 3) και  το ημερήσιο Δελτίο 
Συλλήψεως δάκων (Υποδ. 4) που θα είναι διπλότυπο, θα το παραδίδει στον Τομεάρχη και με βάση αυτό θα 
ενημερώνεται το αρχείο δακοσυλλήψεων.  

 
3. ΑΠΑΝΑΡΤΗΣΗ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

Με έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας θα απαναρτηθούν οι δακοπαγίδες την ίδια μέρα της τελευταίας 
αλλαγής, θα καθαριστούν και θα παραδοθούν στην αποθήκη αυτής. Θα υπογράφεται  σχετικό πρωτόκολλο 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ από εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της Υπηρεσίας και τον ανάδοχο. 

 
ΙΙI. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΓΙΔΟΘΕΤΩΝ 

Ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε μορφής ατύχημα του προσωπικού . 
 

ΙV. ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΓΙΔΟΘΕΣΙΑΣ 
Οι εργασίες της παγιδοθεσίας  θα ελέγχονται από τον Δ/ντή εργασιών δακοκτονίας, τον  Επόπτη 

δακοκτονίας  και τους Τομεάρχες δακοκτονίας.  
Καθημερινά κατά τη διάρκεια της  παγιδοθεσίας ο Ανάδοχος  θα συμπληρώνει ένα ημερήσιο δελτίο 

εργασίας παγιδοθέτη (διαχείρισης δακοπαγίδων) ανά Τοπική ή Δημοτική Κοινότητα (υπόδειγμα 1), στο 
οποίο θα αναγράφονται ο αριθμός των παγίδων, το ονοματεπώνυμο των παγιδοθετών, η εργασία ( π.χ. 
ανάρτηση - αλλαγή κ.λ.π. ), και οι συντεταγμένες τους σε Ε.Γ.Σ.Α. 87. 

Τα ημερήσια δελτία θα συνυπογράφονται από τον Τομεάρχη, τον Ανάδοχο ή τον Τεχνικό Υπεύθυνο 
και τον Παγιδοθέτη και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία το αργότερο εντός του πρώτου 5νθημέρου του 
επόμενου μήνα ( π.χ. για το μήνα Ιούνιο τα ημερήσια δελτία θα υποβληθούν έως τις 05-07-2020 και ούτω 
καθεξής ). Ύστερα από τον έλεγχο των ημερησίων δελτίων του μηνός θα συμπληρώνεται από την Υπηρεσία 
μας το Συγκεντρωτικό Δελτίο Διαχείρισης δακοπαγίδων του μήνα (υπόδειγμα 2)  και θα υπογράφεται από 
τον Ανάδοχο, τον Επόπτη και τον Δ/ντη Δακοκτονίας. 

 
                                                     V. ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Η αμοιβή των παγιδοθετών  ανά ημερομίσθιο (αλλαγή 40 παγίδων) εξαρτάται από τη συμφωνία τους 
με τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να τηρεί και να εφαρμόζει απαρέγκλιτα τις σχετικές διατάξεις της 
εργατικής νομοθεσίας, σε ό,τι αφορά την αμοιβή, την ασφάλισή τους κτλ. 

Η διαπίστωση της καλής εκτέλεσης της παγιδοθεσίας  γίνεται με πρακτικό που συντάσσεται και 
υπογράφεται από τον  Επόπτη δακοκτονίας και από τον Ανάδοχο ή εκπρόσωπό του και θεωρείται από τον 
Δ/ντη Δακοκτονίας. 

1η κάθε μήνα 6η κάθε μήνα 11η κάθε μήνα 

16η κάθε μήνα 21η κάθε μήνα 26η κάθε μήνα 
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Το πρακτικό θα συντάσσεται βάσει α) των ημερήσιων δελτίων εργασίας (Υποδ. 1), τα οποία θα 
συντάσσονται και θα συνυπογράφονται  από τον Τομεάρχη, τον Ανάδοχο ή τον εκπρόσωπό του και τον 
Παγιδοθέτη, β) του μηνιαίου συγκεντρωτικού δελτίου διαχείρισης δακοπαγίδων (Υποδ. 2), που προκύπτει 
από τα ημερήσια δελτία εργασίας του μηνός, το οποίο θα συντάσσεται  και θα συνυπογράφεται από τον 
Ανάδοχο, τον  Επόπτη δακοκτονίας και τον Δ/ντη εργασιών δακοκτονίας. 

 
VΙ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
Ο προϋπολογισμός του έργου αναλυτικά  διαμορφώνεται ως κάτωθι: 

Η ανώτερη τιμή αμοιβής του Αναδόχου παγιδοθεσίας ανά ημέρα μεταχείρισης (αλλαγή κ.λ.π.)  των 
παγίδων ή δειγματοληψίας θα  είναι 1,25 ευρώ/παγίδα χωρίς Φ.Π.Α. και ο ανώτερος αριθμός ημερών 
μεταχείρισης (αλλαγή κ.λ.π.) ανά παγίδα θα είναι 34.  

 
Σε όλη την περίοδο ανά παγίδα θα πραγματοποιηθούν τουλάχιστον 34 μεταχειρίσεις (αλλαγές κ.λ.π.), 

ως εξής: 1 ημέρα για την σήμανση, 1 ημέρα για την ανάρτηση, 4  ημέρες (αλλαγές) τον Ιούνιο, 6 ημέρες 
(αλλαγές) τον Ιούλιο, 6 ημέρες (αλλαγές) τον Αύγουστο, 6 ημέρες (αλλαγές) τον Σεπτέμβριο και  6  ημέρες 
(αλλαγές) τον Οκτώβριο. Η τελευταία αλλαγή του Οκτωβρίου θα είναι το νωρίτερο 21/10/2021  και θα 
περιλαμβάνει συλλογή των παγίδων και 1 ημέρα πλύσιμο-συσκευασία-παράδοση και αποθήκευση 
παγίδων. Επίσης ο εργολάβος παγιδοθεσίας θα πραγματοποιεί τρείς 3 δειγματοληψίες  σε χρόνο που θα 
καθορίζεται από τον Δ/ντη δακοκτονίας και τον Επόπτη.  

 
Προϋπολογισμός έργου (αριθμός προστατευόμενων ελαιοδέντρων ανά 2.000 .=1 παγίδα):  Αριθμός 

παγίδων Χ 1,25 € ανά μία παγίδα & μεταχείριση (αλλαγή κ.λ.π.) Χ 34 μεταχειρίσεις (αλλαγές κ.λ.π.) = Ποσό 
χωρίς Φ.Π.Α.+ 13% Φ.Π.Α.  

Η διαπίστωση της καλής εκτέλεσης της παγιδοθεσίας γίνεται με πρακτικό που συντάσσεται και 
υπογράφεται από τον  Επόπτη δακοκτονίας και από τον Ανάδοχο ή εκπρόσωπό του και θεωρείται από τον 
Δ/ντη Δακοκτονίας. 

Το πρακτικό θα συντάσσεται βάσει α) των ημερήσιων δελτίων εργασίας (Υποδ. 1), τα οποία θα 
συντάσσονται και θα συνυπογράφονται  από τον Τομεάρχη, τον Ανάδοχο ή τον εκπρόσωπό του και τον 
Παγιδοθέτη, β) του μηνιαίου συγκεντρωτικού δελτίου διαχείρισης δακοπαγίδων (Υποδ. 2), που προκύπτει 
από τα ημερήσια δελτία εργασίας του μηνός, το οποίο θα συντάσσεται  και θα συνυπογράφεται από τον   
Ανάδοχο τον  Επόπτη δακοκτονίας και τον Δ/ντη εργασιών δακοκτονίας. 
                              

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ     Ο ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ 

 

       ΜΑΔΗ ΑΘΗΝΑ        ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΙΣΚΟΣ 

 

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΑΟΚ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

 

Δρ. ΜΑΜΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1. ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΓΙΔΟΘΕΤΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Νο…….. 

Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΔΑΟΚ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΚΟΠΑΓΙΔΩΝ) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΓΙΔΟΘΕΤΗ ΕΤΟΥΣ 2021 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΓΙΔΟΘΕΤΕΣ 

ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ Α/Α Τ/Κ ή Δ/Κ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 
ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ 
ΠΑΓΙΔΩΝ 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ 1     

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 2     

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΩΝ 3     

ΑΝΑΡΤΗΘΕΙΣΕΣ ΔΑΚΟΠΑΓΙΔΕΣ 4     

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

                                                                                                                                               ΣΥΝΟΛΟ ή ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ  

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

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Νο……. 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΚΟΠΑΓΙΔΩΝ 

 

ΜΗΝΑΣ…………………………………………………………. 

 

Α/Α 

 

Δ/Κ 
ή 

Τ/Κ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΑΓΙΔΩΝ 

ΑΜΟΙΒΗ/ΠΑΓΙΔΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΜΟΙΒΗ 

 

ΤΜΗΜΑ ….. 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙΣΑ 
ΤΙΜΗ / ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΑΓΙΔΩΝ Χ 
ΑΜΟΙΒΗ / 

ΠΑΓΙΔΑ 

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

11                  

                                                                                                                                                   
ΣΥΝΟΛΟ ή ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

  

Ο Δ/ΝΤΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ 

Ο ΕΠΟΠΤΗΣ 
ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3. ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΑΓΙΔΑΣ 

 

ΤΟΜΕΑΣ :……………………………………………………….. 

 

ΠΑΓΙΔΟΘΕΤΗΣ:………………………………………………… 

 

ΑΡΙΘΜ. ΠΑΓΙΔΑΣ:………………………….              GPS:……………………………….. 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΔΑΚΟΙ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΔΑΚΟΙ 

ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ ΘΗΛΥΚΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ ΘΗΛΥΚΟΙ ΣΥΝΟΛΟ 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4. 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΛΛΗΨΕΩΝ ΔΑΚΩΝ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    ΤΟΜΕΑΣ……………………………...…… 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                         ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ……………………………… 
Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                      ΠΑΓΙΔΟΘΕΤΗΣ…………………...……… 
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΑΥΞΩΝ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΑΓΙΔΑΣ 

ΧΑΡΤΟΓΡΑ-
ΦΙΚΟ 

ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΔΑΚΟΙ ΑΥΞΩΝ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΑΓΙΔΑΣ 

ΧΑΡΤΟΓΡΑ-
ΦΙΚΟ 

ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΔΑΚΟΙ 

ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ ΘΗΛΥΚΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ ΘΗΛΥΚΟΙ ΣΥΝΟΛΟ 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

21          

22          

23          

24          

25          
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26          

27          

28          

29          

30          

31          

32          

33          

34          

35          

36          

37          

38          

39          

40          



ΑΔΑ: ΨΧΦ07ΛΗ-9ΚΚ



 

Σελίδα 49 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  και τη 
διαδικασία ανάθεσης  : «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη 
μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες Α και Β τμήματος 

στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 
2021 στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας», 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 
αναθέτοντα φορέα (αφ) 
- Ονομασία: [ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ] 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [79146] 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΦΙΛΩΝΟΣ 35-39 / ΛΙΒΑΔΕΙΑ / 321 31] 
- Αρμόδιοι για πληροφορίες: [Χρυσόστομος Σίσκος και Μαρία Γκαβογιαννάκη] 
- Τηλέφωνο: [22613 50175 και 270] 
- Ηλ. ταχυδρομείο: [chsiskos@viotia.pste.gov.gr, mgkav@viotia.pste.gov.gr] 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): [www.pste.gov.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της 
παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες Α και Β τμήματος στα πλαίσια 
του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2021 στην 
Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας», 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [79146] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ] 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν 
υπάρχει): [……] 

 

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

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 

[   ] 
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ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 
υπάρχει  

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 
μικρή ή μεσαία επιχείρηση; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή 
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 
απασχόλησης; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό 
των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων; 
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 
ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
[…...............] 
[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος σε επίσημο 
κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων 
οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο 
πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 
παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V 
κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου 
ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 
κατάλογο: 

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

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

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 
από κοινού με άλλους; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους 
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 
καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων 
που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους 
σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 
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Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και 
τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές 
της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 

  



ΑΔΑ: ΨΧΦ07ΛΗ-9ΚΚ



 

Σελίδα 53 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα 
κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο 
μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και 
κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V 
κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα 
με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα 
από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους 
εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως 
οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις 
έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο 
οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 
σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται 
ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να 
αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της 
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το 
ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν:  
[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός 

φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της 

σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης 

σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται 

στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για 

κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).   
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση· 

2. δωροδοκία 

3. απάτη 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες: 

Απάντηση: 

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

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

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

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

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 

[] Ναι [] Όχι  
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που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 
παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 

[……] 

 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση:  

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

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

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση 
συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους 
τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού 
και εργατικού δικαίου; 

[] Ναι [] Όχι 

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

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

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

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

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

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

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

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

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων, λόγω 
της συμμετοχής του στη διαδικασία 
ανάθεσης της σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο 
αναμειχθεί στην προετοιμασία της 
διαδικασίας σύναψης της σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια 
κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 
στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας 
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 
σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή 
άλλες παρόμοιες κυρώσεις;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

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

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την 
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισμού ή την πλήρωση των 
κριτηρίων επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 
αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 
να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες 
που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς 
τις αποφάσεις που αφορούν τον 
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που 
η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο 
οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να 
υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

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

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος στα σχετικά 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 
εγκατάστασής; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα 
με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των 
συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών 
εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 
μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά 
έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην Π.Ε. Βοιωτίας 
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 
υποβάλλει στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς του 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των 
δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους 
ελαιώνες Α και Β τμήματος στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης 
του Δάκου της Ελιάς έτους 2021  στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας»,  

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙV 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

 

Ονομασία Τράπεζας__________________ 

Κατάστημα____________________ 

(Δ/νση οδός - αριθμός ΤΚ FΑΧ)                        Ημερομηνία 
έκδοσης_______________ 

 

Προς:   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
 /Δνση Διοικητικού - Οικονομικού / Τμήμα Προμηθειών 

Φίλωνος 35-39, 321 31  ΛΙΒΑΔΕΙΑ 

 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ.________ ΕΥΡΩ_______ 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 
διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ……………………………… (ολογράφως και αριθμητικώς) στο 
οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας υπέρ τ……… 
……………………………………………….……… , με Α.Φ.Μ.…………………………………., ΔΟΥ 
……………………………….., Ταχυδρ. Δ/νση ……………………………………………….., για την καλή 
εκτέλεση από αυτήν των όρων της σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την «Παροχή 
υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με 
παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες Α και Β τμήματος στα πλαίσια του Προγράμματος 
Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2021 στην Περιφερειακή Ενότητα 
Βοιωτίας», σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. ……………….…..../2021 Διακήρυξή  σας, και το οποίο 
ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας _____________ΕΥΡΩ αυτής.  

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη 
δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη 
ειδοποίησή σας. 

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

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την 
επιστροφή της σ’ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά 
ισχύ. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί 
στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το 
όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά 
μας.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

 

Η παρούσα προσφορά αφορά τον διαγωνισμό της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας (Αριθ. 
Διακήρυξης:…………………………….……..…..) με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των 
δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους 
ελαιώνες Α και Β τμήματος στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης 
του Δάκου της Ελιάς έτους 2021 στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας».  

Αφού έλαβα γνώση της διακήρυξης του διαγωνισμού και των λοιπών στοιχείων του, καθώς 

και των συνθηκών εκτέλεσης, υποβάλλω την παρούσα προσφορά μου ως ακολούθως: 

 
*Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα για την συνολική, ωστόσο, 
ποσότητα κάθε «τμήματος» 

 

 

α/α 
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ Ή ΤΟΠΙΚΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕ

ΝΑ ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΑΓΙΔΩΝ 

ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΝΑ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΠΑΓΙΔΑ 

 Α.ΤΜΗΜΑ :   

 

 

 

 

 

 

 

 

666 παγίδες 

1 Λεβαδέων 145.000 72 

  (Λιβαδειά, Περαχωριό,   

  Τσουκαλάδες). 131.000  

  (Αγρ.Περιοχές, Ζαλτσας,   

  Τσέσμα)  14.000  

2  Λαφυστίου 66.200 33 

3 Αράχοβας 108.000 54 

4  Διονύσου 37.000 18 

5  Λουτσίου 19.600 10 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: 

 

ΑΦΜ:  

Δ.Ο.Υ.:  

Δ/ΝΣΗ - Τ.Κ.:  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ – FAX:  
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6  Παύλου 40.600 20 Χ 

1,25 €/παγίδα 

Χ  

34 μεταχειρίσεις  

(αλλαγές κ.λ.π.) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7  Πύργου 15.600 8 

8  Αλιάρτου 11.500 6 

9  Πέτρας 15.400 7 

10 Σωληναρίου 21.500 11 

11  Υψηλάντη 33.100 16 

12  Κορωνείας 91.000 45 

13  Αγ.Τριάδος 76.100 38 

14  Αγ.Γεωργιου 153.600 76 

15 Διστόμου 65.000 32 

  (Αγρ.Περιοχή Διστόμου) 25.000  

  (Αγρ.Περ.Παρ.Διστόμου) 25.000  

  (Αγρ.Περιοχή Τσέρεσι) 15.000  

16  Στειρίου 81.600 41 

17 Δαυλείας 124.900 62 

18  Παρορίου 10.300 5 

19  Μαυρονερίου 5.900 3 

20  Αγ Βλασίου 22.300 11 

21  Κυριακίου 154.800 77 

  (Αγ.Αθανάσιος) 34.400  

  (Καριότι) 5.300  

  (Παν.Καλαμιώτισσα) 31.800  

  (Ταρσός) 18.000  

  (Λάκκα , Νοβούρκος) 65.300  

22  Αντικύρας 35.880 18 

23 Ανθοχωρι-Πρ.Ηλίας 5.300 3 

  ΣΥΝΟΛΟ 1.340.180 666   

 ΣΥΝΟΛΟ  

 ΦΠΑ  

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  
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α/
α 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ Ή ΤΟΠΙΚΕΣ 
ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ 
ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΑΓΙΔΩΝ 

ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΝΑ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΠΑΓΙΔΑ 

 B.ΤΜΗΜΑ  

1 Θηβών 70.500 35   

2 Μουρικίου 25.200 12   

3 Ελαιώνα 26.600 13   

4 Αμπελοχωρίου 22.100 11   

5 Λεύκτρων 50.800 25   

  ( Λεύκτρων) 22.500     

  (Παρ.Λιβαδόστρας) 28.300     

6  Καπαρελλίου 84.300 42   

  ( Καπαρελλίου) 66.800     

  (Παρ.Αγ.Βασιλείου) 17.500     

7 Λουτουφίου 4.000 2   

8  Μελισσοχωρίου 12.100 6   

9  Θεσπιών 24.600 12   

10  Άσκρης 46.400 23   

11  Λεονταρίου 20.200 10 

597 παγίδες Χ ……….. ευρώ 
/παγίδα & μεταχείριση 

(αλλαγή κ.λ.π.)Χ34 
μεταχειρίσεις (αλλαγές 

κ.λ.π.)  

12  Μαυρομματίου 85.600 43   

13  Νεοχωρίου 29.400 14   

14  Βαγίων 117.200 58   

15  Ακραιφνίου 44.900 22   

16  Κάστρου 5.800 3   

17  Κοκκίνου 27.100 13   

18 Τανάγρας 49.800 25   

19  Άρματος 32.400 16   

20  Ασωπίας 53.300 26   

21  Οινοφύτων 24.500 12   
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  ( Οινοφύτων) 20.400     

  (Οικ.Δήλεσι) 4.100     

22 Αγ.Θωμά 70.200 35   

23  Κλειδίου 27.600 14   

24  Σχηματαρίου 25.200 12   

25  Θίσβης 16.700 8   

26  Δομβραίνας 69.000 34   

27  Ελλοπίας 24.600 12   

28  Ξηρονομής 52.300 26   

  ( Ξηρονομής) 46.200     

  (Παρ. Αλυκής) 6.100     

29  Προδρόμου 66.400 33   

  ( Προδρόμου) 57.300     

  (Παρ.Σαράντη) 9.100     

  ΣΥΝΟΛΟ 1.208.800 597  

 ΣΥΝΟΛΟ  

 ΦΠΑ  

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  

 

Ανώτερη διαμορφωμένη τιμή προσφοράς 1,25 ευρώ ανά αναρτημένη παγίδα και 
μεταχείριση (αλλαγή κ.λ.π.) σύμφωνα με τα αριθμ.2148/25984/5-3-2015 & 
12339/142633/18-12-2015 έγγραφα του ΥΠ.Α.Α.Τ. 

 
Η προσφορά ισχύει για έξι (6) μήνες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του 
διαγωνισμού. Θα το βάλουμε εδώ όπως πάντα. Από πάνω να το σβήσεις. 

 

…………/……./ 2021 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(Υπογραφή και Σφραγίδα Προμηθευτή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ 
 

Σ Χ Ε Δ Ι Ο  Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ 

 
 
 
 
          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Λιβαδειά     ………………. 
       ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                        Αρ. Πρωτ.: ………………….. 
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
          ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
 

Σ Υ Μ Β Α Σ Η  
Συνολικού ποσού ……………. άνευ ΦΠΑ 

 
Για το έργο: 

«Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας 
με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες Α & Β Τμήματος  

στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς 
 έτους 2021 στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας» 

 
 

Στη Λιβαδειά σήμερα ……………… ημέρα …………… και στο κατάστημα της Περιφερειακής 
Ενότητας Βοιωτίας στη Λιβαδειά, Φίλωνος 35-39, με τα ξ ύ  τω ν  κα τωτ έρω 
σ υ μ βα λ λ ομέ νω ν:  

α) Η  Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας με ΑΦΜ 
997947718, ΔΟΥ Λαμίας, που  εκπροσωπείται από τον Περιφερειάρχη Στ. Ελλάδος κ. Φάνη 
Χ. Σπανό, σύμφωνα 192670/608/28-8-2019 πρακτικό ορκωμοσίας, που θα καλείται στο εξής 
«ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ», και  

 β) H εταιρεία ……………………. που εδρεύει στη ………………, επί της οδού ……………………, 
με ΑΦΜ ………………………….. - Δ.Ο.Υ. ……………………, και θα καλείται στο εξής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ». 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τρο-
ποποιηθεί και ισχύει. 

2. Το Π.Δ. 148/2010 (ΦΕΚ 241/τ. Α΄/27-12-2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελ-
λάδας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

3. Την αριθμ. 21/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λαμίας, με την οποία 
ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Π.Σ.Ε., για την 
περιφερειακή περίοδο 2019-2023. 

4. Τα με αριθμ. 192670/608/28-8-2019 και 195058/616/1-9-2019 πρακτικά ορκωμοσίας 
του Περιφερειάρχη και των μελών του Π.Σ. Στερεάς Ελλάδας. 

5. Το Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”. 
6. Το Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/Α) άρθρα 3 και 5 “Ρυθμίσεις θεμάτων ΟΤΑ”. 
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7. Το άρθρο 117 Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υ-
πηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, όπως έχει τροποπο-
ιηθεί και ισχύει. 

8. Το υπ΄αριθμ. 13277/340396/4-12-2020 έγγραφο του ΥΠΑΑΤ. 
9. Την εγγεγραμμένη πίστωση του Π/Υ στον ΕΦ 073 ΚΑΕ.5241 
10. Την αριθμ. 327/2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου «Εφαρμογή 

προγράμματος δακοκτονίας σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας κατά το έτος 2020 και 2021».  

11. Την αριθμ. 271/2020  απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας με θέμα: “Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2021, συνοπτικού 
προϋπολογισμού εσόδων/εξόδων 2021 και συνοπτικού πίνακα τριετούς 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, όπως επικυρώθηκε με την αριθμ. 
249732/29-12-2020 (ΑΔΑ: 6ΨΣΒΟΡ10-ΞΨΤ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας. 

12. το υπ΄ αριθμ. 13277/340396/4-12-2020 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων  

13. Το αριθ. πρωτ. 291/12-1-2021 (21REQ008001931] πρωτογενές αίτημα, με το αριθ. πρωτ. 
292/12-1-2021 τεκμηριωμένο για την έκκριση δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης για την 
ανάθεση του έργου «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη 
μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες Α και Β τμήματος 
στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου Ελιάς, έτους  
2021 στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας»  

14. το με αριθ. πρωτ. 16242/31-12-2020 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής της ΠΕΒ. τις τεχνικές προδιαγραφές για το ανωτέρω έργο. 

15. Την Α/Α 1338 με αριθμ. πρωτ. 19976_879/22-1-2021 (ΑΔΑ: ΩΑΝΒ7ΛΗ-ΤΔΝ) Απόφαση  
Ανάληψης δαπάνης της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας η οποία θα βαρύνει τον ΚΑΕ 
5241. 

16. Την αριθμ ………………………… απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στε-
ρεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: …………. αρ. Πρακτικού ……………ο ) με την οποία: εγκρίνεται: α) η δι-
ενέργεια Συνοπτικού Δημόσιου Διαγωνισμού, για την Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο 
των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους 
ελαιώνες Α & Β τμήματος  στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης 
του Δάκου Ελιάς,  έτους  2021  στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας» προϋπολογισμού:  
60.655,57 €  (με Φ.Π.Α.13%),  β) Την έγκριση της διακήρυξης και των όρων της , Την Α/Α 
1338 με αριθμ. πρωτ. 19976_879/22-1-2021 (ΑΔΑ: ΩΑΝΒ7ΛΗ-ΤΔΝ) Απόφαση  Ανάληψης 
δαπάνης της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας η οποία θα βαρύνει τον ΚΑΕ 5241. 

17. Την αριθ. ………….. (ΑΔΑ:  ……………..,  ΑΔΑΜ: ………………….)  απόφαση  της Οικονομικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία κατακυρώνεται το αποτέλεσμα 
του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο “Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των 
δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της Παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους 
ελαιώνες A & B τμήματος στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης 
του Δάκου της Ελιάς έτους 2021 στην Π.Ε.  Βοιωτίας, στην εταιρεία ………………………Ε.  

συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα παρακάτω: 

Άρθρο 1ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την παραπάνω ιδιότητά του, αναθέτει στον 
δεύτερο και αυτός αναλαμβάνει την διαχείριση δακοπαγίδων στους ελαιώνες Α & Β 
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Τμήματος, σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθμ. …………………… διακήρυξης, συνολικού 
αριθμού παγίδων 1.263 σε 2.548.980 ελαιόδεντρα.  
 

Άρθρο 2ο : ΤΙΜΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΑΜΟΙΒΗ 
  
Η συνολική τιμή για το έργο είναι …………. € άνευ ΦΠΑ.  Η αμοιβή αναλύεται ως εξής: 

 για το τμήμα Α΄ …………€/ανά  παγίδα συνολικού προϋπολογισμού  …………..€ άνευ 
Φ.Π.Α. 

 για το τμήμα Β΄ ………….€/ανα   παγίδα συνολικού προϋπολογισμού ………….€ άνευ 
Φ.Π.Α. 

 Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά, από την αρμόδια 
υπηρεσία τις Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού τις ΠΕΒ ανάλογα την πορεία υλοποίησης 
του κάθε  τμήματος  του  έργου,  με βάση τα νόμιμα παραστατικά και δικαιολογητικά μετά  
από  πιστοποιήσεις  του  υλοποιηθέντος  έργου  από  την  αρμόδια Επιτροπή 
Παρακολούθησης του έργου. 
 Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 

Σε όλη την περίοδο ανά παγίδα θα πραγματοποιηθούν τουλάχιστον 34 μεταχειρίσεις 
(αλλαγές κ.λ.π.), ως εξής: 1 ημέρα για την σήμανση, 1 ημέρα για την ανάρτηση, 4  ημέρες 
(αλλαγές) τον Ιούνιο, 6 ημέρες (αλλαγές) τον Ιούλιο, 6 ημέρες (αλλαγές) τον Αύγουστο, 6 
ημέρες (αλλαγές) τον Σεπτέμβριο και  6  ημέρες (αλλαγές) τον Οκτώβριο. Η τελευταία 
αλλαγή του Οκτωβρίου θα είναι το νωρίτερο 21/10/2020 αντίστοιχα και θα περιλαμβάνει 
συλλογή των παγίδων και 1 ημέρα πλύσιμο-συσκευασία-παράδοση και αποθήκευση 
παγίδων. Τις ο εργολάβος παγιδοθεσίας θα πραγματοποιεί τρείς 3 δειγματοληψίες  σε 
χρόνο που θα καθορίζεται από τον Δ/ντη δακοκτονίας και τον Επόπτη.  
ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Η αμοιβή των παγιδοθετών  ανά ημερομίσθιο (αλλαγή 40 παγίδων) εξαρτάται από τη 
συμφωνία τους με τον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να τηρεί και να εφαρμόζει 
απαρέγκλιτα τις σχετικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, σε ότι αφορά την αμοιβή, την 
ασφάλισή τους κτλ. 

Η διαπίστωση της καλής εκτέλεσης της παγιδοθεσίας  γίνεται με πρακτικό που 
συντάσσεται και υπογράφεται από τον  Επόπτη δακοκτονίας και από τον Ανάδοχο ή 
εκπρόσωπό του και θεωρείται από τον Δ/ντη Δακοκτονίας. 

Το πρακτικό θα συντάσσεται βάσει α) των ημερήσιων δελτίων εργασίας (Υποδ. 1), τα 
οποία θα συντάσσονται και θα συνυπογράφονται  από τον Τομεάρχη, τον Ανάδοχο ή τον 
εκπρόσωπό του και τον Παγιδοθέτη, β) του μηνιαίου συγκεντρωτικού δελτίου διαχείρισης 
δακοπαγίδων (Υποδ. 2), που προκύπτει από τα ημερήσια δελτία εργασίας του μηνός, το 
οποίο θα συντάσσεται  και θα συνυπογράφεται από τον Ανάδοχο τον  Επόπτη δακοκτονίας 
και τον Δ/ντη εργασιών δακοκτονίας. 

 
Άρθρο 3ο: ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

Η ισχύς της παρούσας σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως και 31-10-2021. 
 

Άρθρο 4ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
 

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναρτήσει τις δακοπαγίδες που αναφέρονται στην 
παρούσα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (τις οποίες χορηγεί η Υπηρεσία). 
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2. Η σήμανση-ανάρτηση, αλλαγές, απανάρτηση, καθαρισμός και παράδοση των παγίδων 
θα γίνει εντός του χρονικού διαστήματος από 10/6/2020 έως 1/11/2020. Οι ημερομηνίες 
σήμανσης-ανάρτησης και απανάρτησης των δακοπαγίδων θα καθοριστούν από τη Δ/νση 
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής  με έγγραφη εντολή.  

3. Ο ανάδοχος  υποχρεούται να αρχίσει την τοποθέτηση των παγίδων μέσα σε 24 ώρες από 
την ειδοποίηση εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην εντολή ή αν υπάρχουν λόγοι 
ανωτέρας βίας, οι οποίοι πρέπει να αναφερθούν εγγράφως εντός 24 ωρών από τον 
εργολάβο στην Υπηρεσία. 

4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται πρόθυμα τις υποδείξεις των αρμοδίων 
υπαλλήλων τις δακοκτονίας (Δ/ντή Εργασιών Δακοκτονίας – Επόπτη Δακοκτονίας – 
Τομεαρχών και του Λογιστή – Διαχειριστή τις Δακοκτονίας). 

5. Σε περίπτωση που οι αναρτήσεις δακοπαγίδων δε γίνουν σύμφωνα με τις όρους και τις 
υποδείξεις τις Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, ο ανάδοχος πέραν των 
κυρώσεων που αναφέρονται στα άρθρα τις παρούσας διακήρυξης δε θα αμείβεται για 
το εκτελεσθέν έργο την ημέρα αυτή και είναι υποχρεωμένος να τις ξανά αναρτήσει τις 
αρχικά του είχε υποδειχθεί.  

6. Εφόσον ο ανάδοχος τηρήσει τις οδηγίες τις Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής  
για την διαχείριση των δακοπαγίδων σύμφωνα με τα οριζόμενα,  δεν φέρει ευθύνη για 
την αποτελεσματικότητα των συλλήψεων αυτών. 

7. Οι δακοπαγίδες παρέχονται στον Ανάδοχο δωρεάν και παραδίδονται, αφού ελεγχθούν 
ως τις την κατάστασή τις, από υπάλληλο τις Δ.Α.Ο.Κ. και εκπρόσωπο του Αναδόχου στην 
αποθήκη τις Υπηρεσίας. Μεταφέρονται και διανέμονται τις παγιδοθέτες με ευθύνη & 
δαπάνη του αναδόχου. Η μεταφορά και φύλαξη των παγίδων σε όλα τα στάδια 
(Παραλαβή – Ανάρτηση – Αλλαγές – Απανάρτηση – Καθαρισμός και Παράδοση στην 
Υπηρεσία) θα γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή λόγω του εύθραυστου υλικού τις. 
Σε περιπτώσεις φθορών ή απωλειών των δακοπαγίδων (σε ποσοστό άνω του 10% επί 
των αναρτημένων     δακοπαγίδων) θα καταλογίζεται η αξία τις στον ανάδοχο.                                                       

8. Ο ανάδοχος θα μεριμνά για την άριστη κατάσταση και λειτουργία των δακοπαγίδων. 
9. Οι παγιδοθέτες δεν είναι απαραίτητο να είναι μόνιμοι κάτοικοι τις Τοπικής ή Δημοτικής 

Κοινότητας ή όμορης τις που εφαρμόζεται η παγιδοθεσία. Να προτιμώνται οι έμπειροι 
παγιδοθέτες και γενικώς οι έχοντες διάθεση για εργασία. 

10. Με ευθύνη του ανάδοχου θα πρέπει να λάβουν γνώση όλοι οι παγιδοθέτες των 
τεχνικών προδιαγραφών τις παγιδοθεσίας. 

11. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για τη συνεργασία και την υποβοήθηση του τομεάρχη 
στη διαδικασία τις δειγματοληψίας ελαιοκάρπου, όποτε και με όποιον τρόπο ζητηθεί 
από αυτόν.  

12. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην επισήμανση των ελαιοδένδρων που φέρουν δακοπαγίδες 
και με GPS (αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου με τα στίγματα των θέσεων των παγίδων 
με συντεταγμένες σε Ε.Γ.Σ.Α.  87). 
 
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί δικαίωμα εξαίρεσης περιοχών τις τμήματος τις οποίες 
διαπιστώνει ότι δεν υφίστανται οι απαραίτητες προϋποθέσεις εφαρμογής του 
προγράμματος παγιδοθεσίας ήτοι: 

 όταν η καρποφορία ελαιοδέντρων είναι μικρότερη από 25% για τις ελαιοποιήσιμες 
και 20% για τις βρώσιμες ελιές 

  όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες που δεν επιτρέπουν την αλλαγή των 
δακοπαγίδων 

  όταν ή καρποφορία καταστραφεί από κάποιο αστάθμητο παράγοντα.   
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ΑΡΘΡΟ 5ο: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΓΙΔΟΘΕΣΙΑΣ 

Α. ΓΕΝΙΚΑ 
Για την παγιδοθεσία που θα γίνει τη τρέχουσα δακική περίοδο θα χρησιμοποιηθούν 

δακοπαγίδες γυάλινες τύπου Mcphail  που θα παραχωρηθούν από την Υπηρεσία μας. 
Οδηγίες εφαρμογής τους θα δοθούν εγγράφως προς τον ανάδοχο η τους ανάδοχους που θα 
προκύψουν από τον εν λόγω διαγωνισμό  πριν την έναρξη της παγιδοθεσίας. 

Οι παγιδοθέτες ορίζονται και εκπαιδεύονται με ευθύνη και μέριμνα του αναδόχου όπως 
αυτά αναφέρονται στην αριθ. ………………………… διακήρυξη. 

Ο αριθμός των παγιδοθέτων που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. ……………………….. διακήρυξη 
είναι ο ελάχιστος  που πρέπει να διαθέτει ο ανάδοχος κατά τη διάρκεια του προγράμματος 
δακοκτονίας. 

Σε περίπτωση  αθετήσεων συμφωνιών με το προσωπικό ή και άλλων προβλημάτων που 
καθιστούν τη διαθεσιμότητα του προσωπικού αδύνατη ή προβληματική, ο ανάδοχος οφείλει 
έγκαιρα να ενημερώνει την Υπηρεσία έτσι ώστε να γίνονται οι ανάλογες τροποποιήσεις ή 
συμπληρώσεις για να μη δυσχεραίνεται η εκτέλεση του προγράμματος. 

Σε περίπτωση που προκύπτει ανάγκη ενίσχυσης του  προσωπικού λόγω των ιδιομορφιών 
που ενδέχεται να προκύψουν στη διακύμανση των πληθυσμών του εντόμου του δάκου ή των 
μετεωρολογικών συνθηκών (επερχόμενος καύσωνας, βροχή κ.λ.π.) ο ανάδοχος οφείλει να 
συνεργάζεται με την Υπηρεσία για την έγκαιρη αντιμετώπισή τους. 
Β. ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΛΑΙΟΔΕΝΡΩΝ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΑΚΟΠΑΓΙΔΩΝ 

Οι δακοπαγίδες θα τοποθετηθούν μία παγίδα ανά δύο χιλιάδες (2.000) περίπου  
προστατευόμενα ελαιόδεντρα ομοιόμορφα κατανεμημένες εντός των ελαιώνων. 
1. ΣΗΜΑΝΣΗ  ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΩΝ 
     Η ημερομηνία σήμανσης των ελαιοδένδρων από  τους παγιδοθέτες στα οποία θα 
αναρτηθούν οι δακοπαγίδες θα οριστεί από την  Υπηρεσία (ΔΑΟΚ). 
     Η σήμανση θα γίνει με  λήψη στίγματος σε σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ  87 με GPS που 
θα χορηγηθεί από την Υπηρεσία (ΔΑΟΚ).  
2. ΑΝΑΡΤΗΣΗ-ΑΛΛΑΓΗ ΔΑΚΟΠΑΓΙΔΩΝ 

Η ημερομηνία ανάρτησης των δακοπαγίδων θα πραγματοποιηθεί σε ημερομηνία που 
θα καθοριστεί με εντολή της Υπηρεσίας μας, υπό την επίβλεψη των τεχνικών υπαλλήλων 
της Υπηρεσίας  (Τομεαρχών Δακοκτονίας)  και του Τεχνικού Υπεύθυνου (Επόπτη). 

Η ανάρτηση των δακοπαγίδων θα γίνεται όχι σε οποιοδήποτε ελαιόδεντρο, αλλά σε 
δένδρα με πλούσια  καρποφορία και κανονική ανάπτυξη. 

Απαγορεύεται η ανάρτηση σε ελαιόδεντρα, καχεκτικά, χωρίς καρποφορία και σε 
δέντρα που είναι κοντά σε δρόμο αγροτικό ή ταχείας κυκλοφορίας. 

Δεν τοποθετούνται παγίδες σε ελαιώνες που είναι ενταγμένοι στη Βιολογική 
Καλλιέργεια. 

Η ανάρτηση θα γίνεται στο Β.Δ τμήμα της κόμης του ελαιοδέντρου και σε σημείο 
σκιερό. 

Μετά την ανάρτηση των δακοπαγίδων θα φτιαχτεί ένα σκαρίφημα και επισήμανση σε 
ηλεκτρονικό χάρτη, όπου θα αναγράφεται ο αριθμός της παγίδας, η τοποθεσία και ο 
ιδιοκτήτης του κτήματος. 

Η αρίθμηση των παγίδων κατά Τοπική ή Δημοτική Κοινότητα θα είναι χωριστή, 
συνεχόμενη και θα αρχίζει πάντα από το 1 (πχ 1,2,3 κλπ). 

Η πλήρωση (γέμισμα) της δακοπαγίδας θα γίνεται με το ελκυστικό διάλυμα θειική 
αμμωνία 2%  (1 κουταλάκι του γλυκού) και νερό 98%. Η θειική αμμωνία θα δίδεται στους 
παγιδοθέτες δαπάνη του εργολάβου. 



ΑΔΑ: ΨΧΦ07ΛΗ-9ΚΚ



 

Σελίδα 71 

Σε κάθε ημέρα αλλαγής (ένα ημερομίσθιο) ο παγιδοθέτης θα ετοιμάζει ελκυστικό 
διάλυμα 12 κιλών ήτοι σε 11,760 κιλά  νερό θα προσθέσει 240 γραμμάρια θεϊκής αμμωνίας, 
θα αλλάζει 40 παγίδες και σε κάθε παγίδα θα ρίχνει 300cc διαλύματος. 

Σε περίπτωση που μετά το Σεπτέμβριο διαπιστώνεται ότι οι δακοπαγίδες δε 
λειτουργούν, αντί για διάλυμα θειικής αμμωνίας θα γεμίζονται με διάλυμα υδρολυμένης 
πρωτεΐνης (4% πρωτεΐνη),  βόρακα (1,5% βόρακας του εμπορίου) και 94,5% νερό. 

Κατά την αλλαγή των δακοπαγίδων οι παγιδοθέτες θα πρέπει να καθαρίζουν τις 
παγίδες με άφθονο νερό. 

Οι αλλαγές των δακοπαγίδων θα γίνονται στις κατωτέρω ημέρες κάθε μήνα ανά 
πενθήμερο: 

1η κάθε μήνα 6η κάθε μήνα 11η κάθε μήνα 

16η κάθε μήνα 21η κάθε μήνα 26η κάθε μήνα 

 
Εάν ο παγιδοθέτης πραγματοποιεί και δεύτερο ημερομίσθιο σε κάθε αλλαγή τότε οι μέρες 
είναι: 
 

 
 
 
 

Ένας παγιδοθέτης πραγματοποιεί το ανώτερο δύο (2) ημερομίσθια ανά αλλαγή παγίδων. 
Εάν μία από τις ανωτέρω ημέρες συμπέσει να είναι αργία (Κυριακή ή άλλη εορτή) τότε 

η αλλαγή θα γίνεται ή την προηγούμενη από την κανονική ημέρα, εάν πρόκειται για την 
πρώτη ημέρα αλλαγής, ή την επόμενη από την κανονική ημέρα εάν πρόκειται για τη 
δεύτερη ημέρα αλλαγής. 

Κάθε παγιδοθέτης θα συμπληρώνει την καρτέλα της παγίδας (Υποδ. 3) και θα 
συμπληρώνει το ημερήσιο Δελτίο Συλλήψεως δάκων (Υποδ. 4) που θα είναι διπλότυπο και 
θα το παραδίδει στον τομεάρχη και με βάση αυτό θα ενημερώνει το αρχείο 
δακοσυλλήψεων.  
 
3. ΑΠΑΝΑΡΤΗΣΗ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

Με έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας θα απαναρτηθούν οι δακοπαγίδες την ίδια μέρα 
της τελευταίας αλλαγής, θα καθαριστούν και θα παραδοθούν στην αποθήκη αυτής. Θα 
υπογράφεται  σχετικό πρωτόκολλο ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ από εξουσιοδοτημένο 
υπάλληλο της Υπηρεσίας και τον ανάδοχο. 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΓΙΔΟΘΕΤΩΝ 
Ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε μορφής ατύχημα του προσωπικού . 

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΓΙΔΟΘΕΣΙΑΣ 
Οι εργασίες της παγιδοθεσίας  θα ελέγχονται από τον Δ/ντη εργασιών δακοκτονίας, 

τον Επόπτη δακοκτονίας  και τους Τομεάρχες δακοκτονίας.  
Καθημερινά κατά τη διάρκεια της  παγιδοθεσίας ο Ανάδοχος  θα συμπληρώνει ένα 

ημερήσιο δελτίο εργασίας παγιδοθέτη (διαχείρισης δακοπαγίδων) ανά Τοπική ή Δημοτική 
Κοινότητα (υπόδειγμα 1), στο οποίο θα αναγράφονται ο αριθμός των παγίδων, το 
ονοματεπώνυμο των παγιδοθετών, η εργασία ( π.χ. ανάρτηση - αλλαγή κ.λ.π. ), και οι 
συντεταγμένες τους σε Ε.Γ.Σ.Α. 87. 

Τα ημερήσια δελτία θα συνυπογράφονται από τον Τομεάρχη, τον Ανάδοχο ή τον 
Τεχνικό Υπεύθυνο και τον Παγιδοθέτη και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία το αργότερο 

2η κάθε μήνα 7η κάθε μήνα 12η κάθε μήνα 

17η κάθε μήνα 22η κάθε μήνα 27η κάθε μήνα 
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εντός του πρώτου 5νθημέρου του επόμενου μήνα ( π.χ. για το μήνα Ιούνιο τα ημερήσια 
δελτία θα υποβληθούν έως τις 05-07-2020 και ούτω καθεξής ). Ύστερα από τον έλεγχο των 
ημερησίων δελτίων του μηνός θα συμπληρώνεται από την Υπηρεσία μας το Συγκεντρωτικό 
Δελτίο Διαχείρισης δακοπαγίδων του μήνα (υπόδειγμα 2)  και θα υπογράφεται από τον 
Ανάδοχο, τον Επόπτη και τον Δ/ντη Δακοκτονίας. 

Η διαπίστωση της καλής εκτέλεσης της παγιδοθεσίας  γίνεται με πρακτικό που 
συντάσσεται και υπογράφεται από τον  Επόπτη δακοκτονίας και από τον Ανάδοχο ή 
εκπρόσωπό του και θεωρείται από τον Δ/ντη Δακοκτονίας. 
Το πρακτικό θα συντάσσεται βάσει α) των ημερήσιων δελτίων εργασίας (Υποδ. 1 δ/ξης), τα 
οποία θα συντάσσονται και θα συνυπογράφονται  από τον Τομεάρχη, τον Ανάδοχο ή τον 
εκπρόσωπό του και τον Παγιδοθέτη, β) του μηνιαίου συγκεντρωτικού δελτίου διαχείρισης 
δακοπαγίδων (Υποδ. 2 δ/ξης), που προκύπτει από τα ημερήσια δελτία εργασίας του μηνός, 
το οποίο θα συντάσσεται  και θα συνυπογράφεται από τον Ανάδοχο τον  Επόπτη 
δακοκτονίας και τον Δ/ντη εργασιών δακοκτονίας. 
 

Άρθρο 7ο : ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

1. Ο Ανάδοχος κατέθεσε εγγύηση καλής εκτέλεσης ίση προς το 5% της αξίας της σύμβασης 
του έργου χωρίς ΦΠΑ 13% που θα λάβει για τους ελαιώνες ……….& …….. τμήματος, ποσού 
………………. € για την καλή εκτέλεση του έργου, την αριθ………………… εγγυητική επιστολή της 
…………………….. 
2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, εκπίπτει υπέρ της Π.Ε. Βοιωτίας κατά το ποσοστό των μη 
εκτελεσθέντων έργων και ο Ανάδοχος αποκλείεται προσωρινά ή μόνιμα του δικαιώματος 
συμμετοχής σε διαγωνισμό της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. 

Άρθρο 8ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

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

Άρθρο 9ο: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
 Σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης της έναρξης ή περάτωσης ή ενδιαμέσου 
διακοπής της παγιδοθεσίας επιβάλλεται στον Ανάδοχο πρόστιμο για κάθε μέρα 
αδικαιολόγητης καθυστέρησης αυτής. 
Συγκεκριμένα: 
Για καθυστέρηση μίας (1) ημέρας στον Ανάδοχο καταλογίζεται πρόστιμο ίσο με 0,5% της 
συμβατικής αξίας (χωρίς το ΦΠΑ ) των αναρτηθέντων δακοπαγίδων. 
Για την καθυστέρηση δύο (2) ημερών στον Ανάδοχο καταλογίζεται πρόστιμο ίσο με 2% της 
συμβατικής αξίας (χωρίς το ΦΠΑ ) των αναρτηθέντων δακοπαγίδων.  
Για καθυστέρηση τριών ημερών στον Ανάδοχο καταλογίζεται πρόστιμο ίσο με 5% της 
συμβατικής αξίας (χωρίς το ΦΠΑ ) των αναρτηθέντων δακοπαγίδων. 
Το ποσό παρακρατείται από την αμοιβή ή την εγγύηση. 
Αν η καθυστέρηση είναι άνω των τριών (3) ημερών ο Ανάδοχος κατόπιν Αποφάσεως του 
Περιφερειάρχη κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα απ’ αυτήν. 
Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος αν η καθυστέρηση οφείλεται στην Υπηρεσία ή σε 
λόγους ανωτέρας βίας. 

Άρθρο 10ο : ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
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Η παρούσα σύμβαση διέπεται και από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08-
08-2016)  
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 
2014/24/ΕΕ &  
2014/25/ΕΕ)». 

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 δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο παράρτημα Χ του προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 
Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την εφαρμογή της 
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική 
επίλυση. Κάθε διαφορά που είναι αδύνατο να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω 
υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων. 
Τα ανωτέρω συμφώνησαν και συναποδέχθεισαν οι συμβαλλόμενοι, συντάχθηκε η παρούσα 
σε τέσσερα αντίτυπα και αφού υπογράφτηκαν, έλαβε ο καθένας από ένα αντίτυπο. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  

 

ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

 

……………………. 
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