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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 997947718
Ταχυδρομική διεύθυνση Λεωφόρος Καλυβίων 2
Πόλη Λαμία
Ταχυδρομικός Κωδικός 35 132
Χώρα ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός ΝUTS EL 64
Τηλέφωνο 2231030752
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) k.koutras@pste gov.gr / gl.niavi@pste.gov.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες Κούτρας Κων/νος - Νιαβή Γλυκερία
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.pste.gov.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση Υποτομέας 
ΟΤΑ.  

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 μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ 

Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη 
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

γ)    Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : Την Διεύθυνση Αγροτικής και Αλιευτικής Πολιτικής 
      Π.Στ.Ε, οδός Αρκαδίου 8, Τ.Κ 351 31 Λαμία, 2ος όροφος.
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1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. 

Χρηματοδότηση της σύμβασης
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Ανάπτυξης “ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021-2025” . 
Κωδικός έργου 2022ΝΠ36600000- MIS 5189439- Άξονας προτεραιότητας 3.1

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι :               

1. Η Εφαρμογή Ολοκληρωμένου Προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας (5 Περιφερειακές ενότητες), το οποίο περιλαμβάνει την παρακολούθηση από εδάφους των 
προνυμφών των κουνουπιών και τη διενέργεια παρεμβάσεων προνυμφοκτονίας, ακμαιοκτονίας, 
υπολειμματικής ακμαιοκτονίας και δράσεων προστασίας της Δημόσιας Υγείας από ασθένειες που 
μεταδίδονται με διαβιβαστές στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

2. Η καταπολέμηση κουνουπιών με την μέθοδο της προνυμφοκτονίας στους ορυζώνες της Λαμίας και σε 
εκτεταμένα φυσικά συστήματα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, όπου δεν είναι εφικτή η επίγεια 
καταπολέμηση με ειδικά Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣΜηΕΑ).

3. Σύνταξη τελικής έκθεσης για τη συνολική αποτελεσματικότητα του έργου καταπολέμησης.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) :

90922000-6 «Υπηρεσίες καταπολέμησης επιβλαβών εντόμων» 

Προσφορές υποβάλλονται για τις συνολικές προκηρυχθείσες εργασίες του έργου, όπως αυτές (οι εργασίες) 
περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται ως εξής: 
Προϋπολογισμός σύμβασης (άνευ ΦΠΑ): 2.137.096,78 €
ΦΠΑ (24%): 512.903,23€.
Σύνολο σύμβασης (με ΦΠΑ):2.650.000€
Δικαίωμα προαίρεσης: 56.269,16 € 
ΦΠΑ (24%): 13.504,59 € 
Σύνολο (με ΦΠΑ): 69.773,75€
Το δικαίωμα προαίρεσης αφορά στην χρονική επέκταση της σύμβασης, εάν τούτο καταστεί σκόπιμο. 
Αποτελεί δε, μονομερές διαπλαστικό δικαίωμα της Α.Α., ασκείται με μονομερή δήλωσή της και δεν 
αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τον ανάδοχο της αρχικής σύμβασης. Αναλογεί σε 2,63% του 
αρχικού αντικειμένου της σύμβασης και ερμηνεύεται κατ’ αναλογία σε ένα (1) μήνα με βάση το ρυθμό 
εκτέλεσης της σύμβασης.Οι υπηρεσίες, σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης, θα 
τιμολογούνται με βάση την τιμή της οικονομικής προσφοράς του Αναδόχου.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 36 μήνες από την υπογραφή της με δυνατότητα παράτασης για 
ακόμα ένα (1) μήνα και για το δικαίωμα αυτό έχει υπολογιστεί δικαίωμα προαίρεσης. Η ενεργοποίηση του 
δικαιώματος προαίρεσης γίνεται με μονομερή σχετική δήλωση βούλησης της αναθέτουσας αρχής προς 
τον ανάδοχο, που απευθύνεται σε αυτόν πριν από την λήξη της διάρκειας της σύμβασης.

Η αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑ-
ΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
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1.4 Θεσμικό πλαίσιο 
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται 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)»

- του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37 

- του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» 
και ιδίως των άρθρων 324-337

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

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

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

- του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης 
Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές 
διατάξεις»

- του ν. 3310/2005 (Α’ 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», του π.δ/τος 82/1996 (Α’ 66) 
«Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες 
ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) 
σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε 
με το ν.3414/2005», καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ 
εξουσιοδότηση  του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α’167) για τον καθορισμό: α) των μη 
«συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς». 

- του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»

- της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : 
“Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781) 

- της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που 
αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των 
επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ)»

- της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των 
Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44)

- της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού 
τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων». 

- του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της 
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»

- του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των άρθρων 85 επ.

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

- του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
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- 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. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» 

- του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις», 

- του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία» 

- 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 1,2, 7, 11 και 13 έως 15,

- του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα», 

- του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ 
(Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον 
ΕΟΧ) OJ L 119,

- του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,

- του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

- Την υπ. Αριθμ.: 95213/5-10-2022 ΑΔΑ:6Μ8Ο46ΜΤΛΡ-ΔΛΓ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Εγκύκλιος εφαρμογής των παρ. 9 έως 10α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 περί 
εφαρμογής της ρήτρας αναπροσαρμογής των τιμών στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και 
υπηρεσιών»

- Την υπ. αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 13563/04-03-2022 Εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας με θέμα 
«Προγράμματα καταπολέμησης των κουνουπιών, σχέδιο δράσης ,σχετική ενημέρωση και προφύλαξη 
του κοινού για το έτος 2022

- Την αριθμ. 64957/2021 (ΦΕΚ 2548/Β’/10.06.2021) Υ.Α Μεταφορά συνεχιζόμενων έργων εθνικού 
σκέλους Π.Δ.Ε στα προγράμματα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025 και ρυθμίσεις χρονοδιαγράμματος 
έγκρισης των προγραμμάτων”

- Την υπ. Αριθμ. 221873/2455/29-9-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας με θέμα 
“Ένταξη 22 μεταφερόμενων έργων του εθνικού σκέλους του Π.Δ.Ε στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-
2025 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τίτλο «Π.Π.Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021-2025».

- Την υπ. Αριθμ 98530/13-10-2022 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

- Την αριθμ. 137/2022 (Πρακτικό 17ο/06-10-2022/Θέμα 5ο-ΑΔΑ:ΨΒΙΗ7ΛΗ-79Μ) απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα “Έγκριση προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ετών 2023-2025»

- Tην αριθμ.1466 (αριθ. πρακ. 41/25-10-2022) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια και οι όροι του διαγωνισμού για την ανάδειξη 
αναδόχου του έργου «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τα έτη 
2023,2024 & 2025» καθώς και την αριθμ.1720/2022 (αριθ. πρακ. 50/20-01-2022) απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την οποία τροποποιήθηκαν οι όροι της 
διακήρυξης.
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- Tην ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου 22REQ011426729

- 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 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 27/01/2023 και ώρα 15:00 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr).

1.6 Δημοσιότητα
Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 22/12/2022 
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και έλαβε προσωρινό αριθμό αναφοράς 22-752255-
001.

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη 
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ και έλαβε συστημικό αριθμό 180462

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το 
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 στα κάτωθι έντυπα:

 Λαμιακός Τύπος

 Σέντρα 

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του 
άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).  

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 
(URL):http://www.pste.gov.gr ακολουθώντας την διαδρομή Επιλογή 1: (Θέλω να δω), Επιλογή 2: (Προκη-
ρύξεις) Επιλογή 3: «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς τα έτη 2023, 2024 & 2025» και β) 
http://www.diafaniasterea.gr

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων

Τα έξοδα για τη δημοσίευση της περιληπτικής διακήρυξης στον Ελληνικό Τοπικό Τύπο θα βαρύνουν τον 
ανάδοχο (άρθρο 4 του ν. 3548/2007/ΦΕΚ Α ́68, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του ν. 
3801/2009/ΦΕΚ Α ́163, Πράξεις 23/2001 Τμήμα ΙV και 217/2011 Τμήμα VII του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Ελ. 
Συν/Τμ. 4/23/2011) αναλογικά με βάση τον προϋπολογισμό της καταχωρηθείσης εργασίας (Υπ. Εσωτ. 
Αποκ. & Ηλεκ. Διακυβ. -Εγκύκλιος 11, ΑΠ/27754/28.06.2010). 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.diafaniasterea.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:

1. H Προκήρυξη της Σύμβασης όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης .

2. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 
3. Η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα της 
4. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι 
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr).

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 8 (οχτώ) ημέρες 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της 
παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του 
ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr). Αιτήματα 
παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών–διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύ-
στημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν 
χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο 
των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που είτε 
υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

Η αναθέτουσα αρχή 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 έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 
παραλαβή των προσφορών, 

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. Η διάρκεια της παράτασης θα είναι 
ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της 
αναθέτουσας αρχής.

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, 
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στην ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο 
«Διορθωτικό») και στο ΚΗΜΔΗΣ .

http://www.promitheus.gov.gr/
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2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με 
τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται στην 
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, 
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, 
δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, 
μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι 
απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη 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 των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 
1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), 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 Τ.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 καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την 
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της 
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 
την εγκυρότητά τους.
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2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως 
Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα 
επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα 
αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το 
σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, 
λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας 
των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς 
αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα.

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.),

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, 5, 6 και 7 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.

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού 
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες 
δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 
οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου 
ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς 
της Ένωσης.

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών 
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν 
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από 
τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η 
σύμβαση.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού 
21.371,00 € (1% επί της αρχικής εκτιμώμενης αξίας, άνευ προαίρεσης, άνευ ΦΠΑ).

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

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 27/10/2023 άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες 
να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκο-
μίζονται, σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και 
ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.
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2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8, γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα 
δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.8 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού, 
ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 
4412/2016, στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή 
το κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί, ζ) στις 
περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή 
δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, 
σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο 
ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα 
παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις 
απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 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 αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα 
εγκλήματα: 

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), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα 
(εγκληματική οργάνωση),

β) ενεργητική 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 παρ. 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 στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα 
εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 
2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 
(δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,

γ) απάτη, εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά 
με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων 
της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 
216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 
(ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α 
(απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα 
και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται 
κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των 
συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 
(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της 
απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 
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2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα 
διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β 
του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103),

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των 
άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139).

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), 
και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε  
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του 
ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου 
εδαφίου αφορά: 

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) 
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.

- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμ-
βουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το 
σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :

α) όταν ο οικονομικός φορέας 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 

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση.

Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2  θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν 
καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.

Δεν αποκλείεται ο 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 στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού.

2.2.3.3. Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας 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 
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σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να 
λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την 
εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 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, 
περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 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 έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή 
μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που 
αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε 
θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση 
της επιχειρηματικής του λειτουργίας.

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων 
και άλλων διοικητικών συνεπειών, 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, σύμφωνα με όσα ορίζονται 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 εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών 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 της παραγράφου 2.2.9.2 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 με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση. 

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του . 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το 
σχετικό γεγονός. 

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, 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). Οι υποχρεώσεις της παρούσης αφορούν τις 
ανώνυμες εταιρείες που υποβάλλουν προσφορά αυτοτελώς ή ως μέλη ένωσης ή που συμμετέχουν στο 
μετοχικό κεφάλαιο άλλου νομικού προσώπου που υποβάλλει προσφορά ή νομικά πρόσωπα της 
αλλοδαπής  που αντιστοιχούν σε ανώνυμη εταιρεία.
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Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής: α) οι εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείες, β) οι εταιρείες, 
τα δικαιώματα ψήφου των οποίων ελέγχονται από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις επενδύσεων 
(investment firms), εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού (asset/fund managers) ή εταιρείες 
διαχείρισης κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (private equity firms), υπό την προϋπόθεση ότι οι 
τελευταίες αυτές εταιρείες ελέγχουν, συνολικά ποσοστό που υπερβαίνει το εβδομήντα πέντε τοις εκατό 
(75%) των δικαιωμάτων ψήφων και είναι εποπτευόμενες από Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς ή άλλες αρμόδιες 
χρηματοοικονομικές αρχές κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ο.Ο.Σ.Α.

2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας 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. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής,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). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός 
φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που 
προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις 
περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει 
συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την 
αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους 
οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του 
ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός 
φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, 
γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει 
αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη 
συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της 
ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

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, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την 
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης, ήτοι να έχουν με αποδεδειγμένη 
ενασχόληση και ικανότητες, σημαντική και τεκμηριωμένη εμπειρία στην καταπολέμηση κουνουπιών, να 
διαθέτουν το απαιτούμενο επιστημονικό προσωπικό, καθώς και το σχετικό τεχνικό εξοπλισμό.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα 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. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική 
έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία 
στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την 
έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση 
ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος. 

Επίσης οι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν «Άδεια καταπολέμησης τρωκτικών και εντόμων» σε 
κατοικημένους χώρους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή εκτύπωση από την 
ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από την οποία να προκύπτει ότι η 
επιχείρηση περιλαμβάνεται στη ειδική λίστα των επαγγελματιών του κλάδου που είναι αναρτημένη, σε 
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εφαρμογή του νόμου 3919/2011 (ΦΕΚ Α΄32), για επιχειρήσεις που υπέβαλαν αναγγελία έναρξης ή 
ανανέωσης επαγγέλματος μετά την 2α Ιουλίου 2011 και επέχει χρήση πιστοποιητικού νόμιμης άσκησης 
του επαγγέλματος σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.100151/14-9-2011 σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς 
υποψηφίους .

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 μητρώα.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο  
Επιμελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων 
που ασκούν προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους προκειμένου για φυσικά 
πρόσωπα, με το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 
θα πρέπει να καλύπτεται από όλα τα μέλη της ένωσης.

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν:
Δικαιολογητικά πιστοποίησης χρηματοοικονομικής ικανότητας και συγκεκριμένα ισολογισμοί ή 
αποσπάσματα ισολογισμών ή εκκαθαριστικά σημειώματα στην περίπτωση φυσικών προσώπων, των 
τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων από όπου θα πρέπει να προκύπτει ότι ο μέσος όρος του 
συνολικού κύκλου εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων είναι τουλάχιστον ίσος 
με το 70% του ετήσιου προϋπολογισμού του έργου, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
Σε περίπτωση που ο προσφέρων δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών ετών, 
τότε ο μέσος όρος του συνολικού κύκλου εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται θα 
πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 50% του ετήσιου προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου.
Υποψήφιοι που δεν καλύπτουν τους ανωτέρω όρους κρίνονται ακατάλληλοι και η προσφορά τους 
απορρίπτεται.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά 
από τα μέλη της ένωσης.

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. 
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς θα απαιτείται :

α) 1. Οι υποψήφιοι για να πιστοποιήσουν την καταλληλότητα τους προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις 
απαιτήσεις του έργου θα πρέπει να έχουν την εμπειρία επιτυχούς εκτέλεσης κατά την τελευταία τριετία, 
παρόμοιων έργων συνολικής συμβατικής αξίας κατ’ ελάχιστο ίσης προς το 50% του προϋπολογισμού του 
παρόντος έργου. Ως παρόμοια έργα θεωρούνται έργα που περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό και την 
εκτέλεση δράσεων δειγματοληψιών, προστασίας της δημόσιας υγείας από ασθένειες που μεταδίδονται με 
διαβιβαστές και ψεκαστικών παρεμβάσεων σε αστικό (εντός οικισμών), σε περιαστικό, σε ορυζώνες και σε 
υγροτοπικά συστήματα .

2.Κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον ένα έργο καταπολέμησης 
κουνουπιών σε ορυζώνες ή σε φυσικά υγροτοπικά συστήματα με ειδικά Συστήμα-
τα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣΜηΕΑ).

Υποψήφιοι που δεν καλύπτουν τους ανωτέρω όρους κρίνονται ακατάλληλοι και η προσφορά τους 
απορρίπτεται.

β) να διαθέτουν το κατάλληλο τεχνικό προσωπικό για την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με την τεχνική 
περιγραφή του έργου και συγκεκριμένα το Παράρτημα I της παρούσας.
γ) να διαθέτουν το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό για την εκτέλεση του έργου, συνοδευόμενη από 
βιογραφικά, αποδεικτικά στοιχεία εμπειρίας, τίτλους σπουδών και Υπεύθυνες Δηλώσεις αποδοχής συμμε-
τοχής, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του έργου και συγκεκριμένα το Παράρτημα I της παρούσας.





17

δ) να διαθέτουν τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό ήτοι: Πιστοποίηση διάθεσης όλου του απαιτούμενου 
εξοπλισμού που αναφέρεται στο Παράρτημα I. Θα πρέπει να κατατεθούν πιστοποιητικά κτήσης ή 
δικαίωμα χρήσης (π.χ.leasing), για τα οχήματα άδειες κυκλοφορίας κατάλληλες για την εργασία την οποία 
προορίζονται, βεβαιώσεις και κάθε άλλο στοιχείο απόδειξης της διάθεσης των μέσων. Ειδικότερα όσον 
αφορά τα ΣμηΕΑ (Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών) θα πρέπει να πληρούν τους όρους, τις 
προϋποθέσεις και τους περιορισμούς που θέτει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) για τους από 
αέρος ψεκασμούς προνυμφοκτονίας κατά την εκτέλεση του έργου.

Στην περίπτωση που ο προσφέρων χρησιμοποιεί μέσα τρίτων για την πιστοποίηση διάθεσης μέρους ή του 
συνόλου της υλικοτεχνικής του υποδομής, θα πρέπει να κατατεθούν, πέραν των ως άνω ζητουμένων, 
υπεύθυνες δηλώσεις παραχώρησης των εκχωρητών-συνεργατών καθώς και τα σχετικά ιδιωτικά 
συμφωνητικά.

ε)Οι οικονομικοί φορείς δηλώνουν με υπεύθυνη δήλωση ότι ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός και το 
προσωπικό που θα δηλωθεί θα πρέπει να βρίσκεται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης στην περιοχή 
του έργου. Για τα επαγγελματικά οχήματα θα πρέπει να κατατεθούν άδειες κυκλοφορίας όπου θα 
εμφανίζεται ότι η άδεια χρήσης τους είναι αντίστοιχη με την εργασία για την οποία προορίζονται στο 
έργο.

στ) Οι οικονομικοί φορείς δηλώνουν με υπεύθυνη δήλωση την μη ύπαρξη ανειλημμένων υποχρεώσεων 
του υποψηφίου που παρεμποδίζουν τη συμμετοχή μελών της προτεινόμενης ομάδας έργου ή 
προτεινόμενων μέσων στο έργο.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις θα πρέπει να 
καλύπτονται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης .

2.2.7 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία.
2.2.7.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 
παραγράφου 2.2.6), 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 τους 
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζονται. (Υπεύθυνες δηλώσεις παραχώρησης των εκχωρητών-συνεργατών καθώς και τα σχετικά 
ιδιωτικά συμφωνητικά) στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. H ανωτέρω σχετική δέσμευση των άλλων 
φορέων, καθώς και τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την οικονομική και χρηματοοικονομική 
επάρκεια (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 
παραγράφου 2.2.6) θα συμπεριληφθούν στον υποφάκελο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικής 
προσφοράς.

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.

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω 
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 
σύμβασης.

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φoρείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο 
οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα 
στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για 
τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική 
ηλεκτρονική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον οικονομικό φορέα μέσω της 
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λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου 
εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου.

2.2.7.2. Υπεργολαβία

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που 
o προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής 
αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν 
υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3.  

2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.7, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια του ΕΕΕΣ 
κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.8.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 
2.2.8.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 
105 του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.2.7 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να  
αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.8.1 και 2.2.8.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 
περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.6 ).

Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει 
τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις 
εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα 
οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.8.1 και 2.2.8.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. 

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, σύμφωνα 
με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ 
και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες 
οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή.

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

Το Ε.Ε.Ε.Σ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να 
υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του 
Ε.Ε.Ε.Σ και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα 
στοιχεία, εκ μέρους του, στο Ε.Ε.Ε.Σ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να 
απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο 
Ε.Ε.Ε.Σ. Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο 
Ε.Ε.Ε.Σ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ.

Κατά την υποβολή του Ε.Ε.Ε.Σ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη 
την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των 
λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 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.
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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 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. Στο Ε.Ε.Ε.Σ 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.

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του Ε.Ε.Ε.Σ, την κατάστασή του σε 
σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και παραγράφου 2.2.3 της 
παρούσης και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας 
του.

Ιδίως επισημαίνεται ότι, κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του Ε.Ε.Ε.Σ για τυχόν 
σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η 
συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού 
(παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 
3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο 
που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης.

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
(περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί 
εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που 
τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο 
σχετικό πεδίο του Ε.Ε.E.Σ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες 
υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, 
εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του.

2.2.8.2 Αποδεικτικά μέσα.
Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6, οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά 
τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από 
προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή 
ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ), στο οποίο 
περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική 
διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη 
δήλωση συναίνεσης. 

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.

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 
2.4.2.5 και 3.2 της παρούσας.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω:
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Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή 
πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 
2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται 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 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι 
επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-
Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

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, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του. 

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 την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - 
μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν 
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση 
α’ αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε. 

Εφόσον από την παρούσα διακήρυξη επιτρέπεται η υποβολή προσφορών, όταν μόνο μικρά ποσά των 
φόρων δεν έχουν καταβληθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.3 της παρούσας, προσκομίζεται από τον 
οικονομικό φορέα βεβαίωση οφειλής από την ΑΑΔΕ.

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της 
παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ. 

Κατατίθεται επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα αναφορικά με τους οργανισμούς 
κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας έχει την εγκατάστασή του στην 
Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει 
εισφορές.

Επίσης εφόσον από η παρούσα διακήρυξη επιτρέπει την υποβολή προσφορών, όταν μόνο μικρά ποσά των 
ασφαλιστικών εισφορών δεν έχουν καταβληθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.3 της παρούσας, 
προσκομίζεται από τον οικονομικό φορέα βεβαίωση οφειλής από τον ΕΦΚΑ.

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι 
δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των 
υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

γ) για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει 
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική 
εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και 
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πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού 
προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών.

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό 
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων. 

iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει 
η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 
Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για 
το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το 
Γ.Ε.Μ.Η.

δ) 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

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής 
σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

στ) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, που καθορίζονται κατω-
τέρω, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία ή νομικό πρόσωπο στη μετοχική σύνθεση 
του οποίου συμμετέχει ανώνυμη εταιρεία ή νομικό πρόσωπο της αλλοδαπής που αντιστοιχεί σε ανώνυμη 
εταιρεία (πλην των περιπτώσεων που αναφέρθηκαν στην παρ. 2.2.3.5 της παρούσας ανωτέρω).  

Συγκεκριμένα, προσκομίζονται:

i) Για την απόδειξη της εξαίρεσης από την υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών τους κατά την περ. 
α) της παραγράφου 2.2.3.5 βεβαίωση του αρμοδίου Χρηματιστηρίου. 

ii) Όσον αφορά την εξαίρεση της περ. β) της παραγράφου 2.2.3.5, για την απόδειξη του ελέγχου 
δικαιωμάτων ψήφου υπεύθυνη δήλωση της ελεγχόμενης εταιρείας και, εάν αυτή είναι διαφορετική του 
προσωρινού αναδόχου, πρόσθετη υπεύθυνη δήλωση του τελευταίου, στις οποίες αναφέρονται οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων, οι εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού ή κεφαλαίων επιχειρηματικών 
συμμετοχών, ανά περίπτωση και το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχουν στην 
ελεγχόμενη από αυτές εταιρεία. Οι υπεύθυνες αυτές δηλώσεις συνοδεύονται υποχρεωτικά από βεβαίωση 
ή άλλο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι οι ελέγχουσες τα δικαιώματα ψήφου εταιρείες είναι 
εποπτευόμενες κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.3.5.

iii) Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών του προσωρινού αναδόχου:

- Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι 
ονομαστικές, που να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

- Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε 
μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το 
πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.

Ειδικότερα:

- Όσον αφορά στις εγκατεστημένες στην Ελλάδα ανώνυμες εταιρείες υποβάλλεται πιστοποιητικό του 
Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές τους είναι ονομαστικές και αναλυτική κατάσταση με τα 
στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα 
στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες 
ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.

- Όσον αφορά στις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που αντιστοιχούν σε 
ανώνυμες εταιρείες:

Α) εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονομαστικές μετοχές, προσκομίζουν :

i) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές τους 
είναι ονομαστικές
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ii) Αναλυτική κατάσταση μετόχων, με τον αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά 
είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν 
την υποβολή της προσφοράς.

iii) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των 
μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της 
προσφοράς.    

Β) εφόσον δεν έχουν υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών ή δεν προβλέπεται η ονομαστικοποίηση 
των μετοχών, προσκομίζουν:

i) βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει 
σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου. Για την 
περίπτωση μη πρόβλεψης ονομαστικοποίησης προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου

ii) έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση προσώπων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών ή 
δικαιωμάτων ψήφου,

iii) εάν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση προσώπων, που κατέχουν 
τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία Γενική 
Συνέλευση, αν τα πρόσωπα αυτά είναι γνωστά στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία 
αιτιολογεί τους λόγους που δεν είναι γνωστά τα ως άνω πρόσωπα, η δε αναθέτουσα αρχή δεν διαθέτει 
διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται στην αναθέτουσα αρχή να 
αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρείας να υποβάλλει την προαναφερόμενη κατάσταση, διαφορετικά η μη 
υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννομες συνέπειες σε βάρος της εταιρείας. 

Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμον αρμόδια αρχή του κράτους 
της έδρας του υποψηφίου και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική.

Ελλείψεις στα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών συμπληρώνονται κατά την παράγραφο 
3.1.2 της παρούσας.

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει επίσης, επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς, εάν στη διαδικασία 
συμμετέχει εξωχώρια εταιρεία από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» κατά την έννοια των 
παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013,  καθώς και από κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό 
καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του ως άνω 
Κώδικα, κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005. 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας 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 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 οικείο 
επαγγελματικό μητρώο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. 

Β. Άδεια καταπολέμησης τρωκτικών και εντόμων σε κατοικημένους χώρους του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων ή εκτύπωση από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων από την οποία να προκύπτει ότι η επιχείρηση περιλαμβάνεται στη ειδική λίστα των 
επαγγελματιών του κλάδου που είναι αναρτημένη, σε εφαρμογή του νόμου 3919/2011 (ΦΕΚ Α΄32), για 
επιχειρήσεις που υπέβαλαν αναγγελία έναρξης ή ανανέωσης επαγγέλματος μετά την 2α Ιουλίου 2011 και 
επέχει χρήση πιστοποιητικού νόμιμης άσκησης του επαγγέλματος σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.100151/14-
9-2011 σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο 
εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς υποψηφίους .
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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 οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

 -Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών ή εκκαθαριστικά σημειώματα στην περίπτωση φυσικών 
προσώπων, των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων, 

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με 
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν :

α. Κατάλογο εκτέλεσης παρομοίων έργων καταπολέμησης κουνουπιών κατά την τελευταία τριετία.

β. Πιστοποίηση διάθεσης όλου του απαιτούμενου εξοπλισμού που αναφέρεται στο Παράρτημα Ι. Θα 
πρέπει να κατατεθούν πιστοποιητικά κτήσης, για τα οχήματα άδειες κυκλοφορίας κατάλληλες για την 
εργασία την οποία προορίζονται, βεβαιώσεις και κάθε άλλο στοιχείο απόδειξης της διάθεσης των μέσων. 

Ειδικότερα όσον αφορά τα ΣμηΕΑ (Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών) θα πρέπει να πληρούν 
τους όρους, τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς που θέτει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) 
για τους από αέρος ψεκασμούς προνυμφοκτονίας κατά την εκτέλεση του έργου.Συγκεκριμένα θα πρέπει 
να κατατεθούν:

α) άδεια πτητικής λειτουργίας , 

β) άδεια εμπορικής εκμετάλλευσης , 

γ) εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας και 

δ) έντυπα τεχνικών χαρακτηριστικών (manuals) στα ελληνικά ή στα αγγλικά.

Τα ΣμηΕΑ και οι χειριστές που θα συμμετέχουν στο έργο θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο 
πτητικής λειτουργίας.

γ. Κατάλογο του προσωπικού και τυχόν υπεργολάβων που θα χρησιμοποιηθούν από τον υποψήφιο 
Ανάδοχο στην εκτέλεση του έργου, συνοδευόμενη από βιογραφικά, αποδεικτικά στοιχεία εμπειρίας, 
τίτλους σπουδών και Υπεύθυνες Δηλώσεις αποδοχής συμμετοχής, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του 
έργου και συγκεκριμένα το Παράρτημα I της παρούσας.

δ. Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός που θα δηλωθεί θα πρέπει να βρίσκεται καθ’ όλη τη 
διάρκεια της σύμβασης στην περιοχή του έργου. 

ε. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά (άδειες, prospectus κλπ) υλικοτεχνικού εξοπλισμού σύμφωνα με την 
τεχνική περιγραφή του έργου.

Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς και οι φορείς 
στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται προσκομίζουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στον υποφάκελο 
των δικαιολογητικών συμμετοχής –Τεχνική προσφορά.

Β.5. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει 
την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό 
ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από 
την υποβολή του , εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:

i) 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 στο ΓΕΜΗ,προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει 
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  
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ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό 
πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης 
οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα 
από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε 
πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- 
πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία 
χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες 
σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά 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 τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των 
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Β.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. Ειδικώς 
όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, 
προσκομίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά 
τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β.

Β.7. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.8. 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. Ειδικότερα, 
προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμοδίου 
οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου 
αμφότεροι, διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους συνεργασία 
για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και 
επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του διαγωνιζόμενου για την 
εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ’ 
ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον 
τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται 
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ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης 
και ο διαγωνιζόμενος ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση.

H ανωτέρω σχετική δέσμευση των φορέων θα συμπεριληφθεί στον υποφάκελο των Δικαιολογητικών 
Συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς.

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι καθίσταται από 
κοινού με τον διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή επαγγελματικής καταλληλότητας 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, 
θα δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες 
ικανότητες, δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης που θα εκτελέσει. 

Β.9. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση 
υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των 
εργασιών. 

Β.10. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί 
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, 

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής τους.
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2.3 Κριτήρια Ανάθεσης  

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης. 
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων: 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΟΜΑΔΑ Α - ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Α1 Γνώση και κατανόηση του αντικειμένου. Ανάλυση των κρίσιμων παραμέτρων του και των κινδύνων. 5 %

Α2
Ετοιμότητα έγκαιρης έναρξης, επιχειρησιακός σχεδιασμός, παρακολούθηση εντομολογικών, επιδημιο-
λογικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων και επιχειρησιακή προσαρμογή σε συνθήκες κρίσης. 5 %

A3
Επιστημονική Επάρκεια του υποψηφίου. Γνώση διαχείρισης προβλημάτων δημόσιας υγείας . Εμπειρία 
εκτέλεσης παρόμοιων έργων. 5%

A4 Χρήση αναγνωρισμένων μεθοδολογιών και προτύπων. Λήψη μέτρων ασφάλειας και προστασίας. 5%

A5 Ευελιξία, δυνατότητα έγκαιρης εκτίμησης κινδύνου και ανταπόκρισης σε έκτακτες ανάγκες. 
Προβλεπόμενες διορθωτικές κινήσεις.

5 %

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α 25 %

ΟΜΑΔΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Β1
Χαρτογράφηση εστιών-επιχειρησιακός σχεδιασμός. Χαρτογράφηση φυσικών υγροτοπικών συστημά-
των. Αποτύπωση θυλάκων επικινδυνότητας για τη Δημόσια Υγεία. 5%

Β2
Δειγματοληψίες προνυμφών και ακμαίων, εμπειρία οριοθέτησης επιφανειών για αεροψεκασμό, 
έλεγχος αποτελεσματικότητας. Δράσεις εντός του αστικού συστήματος. Μεθοδολογία συλλογής και 
ταυτοποίησης ακμαίων.

5%

Β3 Ψεκαστικές δράσεις από εδάφους και από αέρος, ψεκασμοί ακμαιοκτονίας. 5%

Β4 Μεθοδολογία πιστοποίησης και παρακολούθησης εργασιών. Ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης 
έργου. Σχεδιασμός και περιεχόμενα παραδοτέων.

5%

Β5 Δράσεις ενημέρωσης, προβολής και δημοσιοποίησης του έργου. Ηλεκτρονική διαδραστική εφαρμογή. 5%
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ  B 25%

ΟΜΑΔΑ Γ- ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΣΑ , ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Γ Διάθεση του εξοπλισμού και τεχνικών μέσων που απαιτείται για την εκτέλεση του έργου. 25%

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ  Γ 25%
ΟΜΑΔΑ Δ- ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ

Δ1 Παρουσίαση της Δομής, της Οργάνωσης και της Σύνθεσης της Ομάδας Έργου, επάρκεια και ικανότητες 
των μελών της Επιστημονικής Ομάδας. Συνοχή Ομάδας Έργου.

15%

Δ2 Οργανόγραμμα και αποτύπωση των ρόλων και των αρμοδιοτήτων της.Βαθμός κάλυψης αναγκών και 
επιμέρους δράσεων.

5%

Δ3 Μεθοδολογία Διοίκησης του Έργου, λήψης αποφάσεων και αντιμετώπισης κρίσεων. Διοικητική 
Υποστήριξη, Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου.

5%

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ  Δ 25%
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 100%

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που 
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς 
όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. 

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς. 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή 
βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το 
άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς (Τ) υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :

Τ= σ1χΑ1 + σ2χΑ2 +……+σνχΑν ….. , ήτοι :

Τ=(Α1Χ0,05)+(Α2Χ0,05)+(Α3Χ0,05)+(Α4Χ0,05)+(Α5Χ0,05)+(Β1Χ0,05)+(Β2Χ0,05)+ 
(Β3Χ0,05)+(Β4Χ0,05)+(Β5Χ0,05)+(ΓΧ0,25)+(Δ1Χ0,15)+(Δ2Χ0,05)+(Δ3Χ0,05).
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Α1, Α2, Α3, Α4 ….., Δ3: είναι οι επιμέρους βαθμολογίες του κάθε κριτηρίου

Το (Τ) υπολογίζεται για κάθε προσφέροντα.

Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο. 

Η βαθμολόγηση του κάθε κριτηρίου γίνεται με βάση την πληρότητα και την εναρμόνιση των τεχνικών 
προσφορών για τα συγκεκριμένα κριτήρια σε σχέση με τις απαιτούμενες προδιαγραφές της Διακήρυξης 
έτσι ώστε να καλύπτεται η δυνατότητα επιτυχούς υλοποίησης του έργου.

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις 
από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.

Το κριτήριο που αφορά στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας 75%.

Το κριτήριο που αφορά στην αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας 25%.

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη τιμή 
(Α) της σχέσης:

Α = Στ x (T/Tmax) + σo x (Οmin/Ο)

όπου: T = Συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς,

Tmax= Συνολική βαθμολογία της καλύτερης τεχνικής προσφοράς,

Οmin = τιμή χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς,

Ο = τιμή οικονομικής προσφοράς,

Στ = Συντελεστής βαρύτητας τεχνικής προσφοράς, ορίζετε σε 75 % (0,75)

σο = Συντελεστής βαρύτητας οικονομικής προσφοράς, ορίζετε σε 25% (0,25)

ο λόγος (T/Tmax) και (Οmin/Ο) υπολογίζετε για κάθε προσφέρων και είναι χ100

Με βάση την μέχρι σήμερα εμπειρία εκτέλεσης του έργου και τον προϋπολογισμό αυτού, σε περίπτωση 
που η τιμή μιας οικονομικής προσφοράς είναι μικρότερη από το 75% του προϋπολογισμού του (δηλαδή 
υπάρχει έκπτωση μεγαλύτερη από το 25 %) η τιμή κρίνεται ως ιδιαίτερα χαμηλή και τελεί επί απορρίψει.

Στην περίπτωση αυτή θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη και ιδιαίτερα λεπτομερής 
αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς του.

Η όποια έκπτωση πέραν του προαναφερθέντος ορίου θα πρέπει εκτός των άλλων, κατ΄ ελάχιστο, να 
τεκμηριώνεται (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 52 του Π.Δ. 60/2007 και του Άρθρου 55 Οδηγία 
2004/18/ΕΚ)

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προκρίνεται η προσφορά με το μεγαλύτερο Βαθμό Τεχνικής Προσφοράς.
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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 
ηλεκτρονικά 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.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι 
την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην 
κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 
(Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων 
Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», εφεξής «Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και 
Υπηρεσίες».

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) 
πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται 
στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του 
άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με 
υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις 
του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή 
ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της.

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες: 
(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά», στον 
οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική 
προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η 
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων 
δικαιολογητικών. 

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα στοιχεία 
εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 
του ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω 
ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές 
διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης 
πληροφορίας.
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Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγησή της.

2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα 
ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής 
προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής 
λειτουργικότητας, εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, 
τα οποία αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των 
εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις 
(περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους 
υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών 
(εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφακέλο ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει 
ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν.  
Καθώς οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις 
Ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, οι οικονομικοί φορείς επισυνάπτουν ηλεκτρονικά υπογεγραμ-
μένα τα επιπλέον σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως όσον αφορά την τεχνική και οικονομική προσφορά 
τους) παραπέμποντας, αντίστοιχα, σε παραγράφους της παρούσας διακήρυξης και στα σχετικά παραρτή-
ματα με τυχόν υποδείγματα τεχνικής προσφοράς ή και οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με όσα 
απαιτούνται στις τεχνικές Προδιαγραφές και στην μελέτη της Υπηρεσίας καθώς και στα επισυναπτόμενα 
υποδείγματα στο τέλος της παρούσας διακήρυξης.

2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί 
Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής :
Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και 
σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις: 

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά 
έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille 

β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα 

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), 

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε 
ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,  

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην 
περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα 
έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, 
όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια.

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία 
καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF. 

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού 
φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο 
αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα 
στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. 
Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι :

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, 
άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη,

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999, 

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες 
και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από 
υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και
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δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική 
θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο. 

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή 
δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, 
που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην 
ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με 
Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ 
Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την 
επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης, 
απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που 
εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση 
των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  το λευκό 
ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη 
της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του. 

Σημειώνεται ότι, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί 
από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 
περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως 
άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται 
με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα 
στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την 
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.  

Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου στην 
υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. 
Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο 
αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού 
αποστολής κατά περίπτωση.

Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς, ο 
οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο 
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 
προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης 
(αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών), προκειμένου να ενημερώσει την 
αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της 
εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό.
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2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία: 

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 
του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να 
διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου, 

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 
2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.  

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα αυτής. 

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint, 
προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής 
συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για 
αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί 
επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης.

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη 
δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε 
ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF.

[Αναλυτικές οδηγίες και πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο, τον τρόπο χρήσης και συμπλήρωσης 
ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ και της χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint είναι αναρτημένες σε σχετική 
θεματική ενότητα στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.]

2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 
από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα I της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκρι-
μένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, 
βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο 
ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.

Επιπρόσθετα, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V–Πίνακας Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών στο ΕΣΗΔΗΣ, περιγρά-
φεται η διαδικασία υποβολής της τεχνικής προσφοράς. Κατ’ αυτή, ο υποψήφιος συμπληρώνει την αντί-
στοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος σχετικά με τη συμμόρφωσή του απέναντι στις τεχνικές 
προδιαγραφές - υποχρεώσεις της Διακήρυξης για την υλοποίηση της Σύμβασης.

Η συμμόρφωση του υποψηφίου με αυτές, πιστοποιείται με την καταφατική απάντησή του (ΝΑΙ) στο 
σύστημα και την παραπομπή στο συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI) και υποβάλλεται ως pdf στον υπο-φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – 
Τεχνική Προσφορά» και το οποίο περιλαμβάνει:

1. Τεχνική έκθεση που θα παρουσιάζει αναλυτικά την γνώση και κατανόηση του αντικειμένου και των 
καθοριστικών παραμέτρων του έργου, καθώς και την ικανότητα του φορέα για την εκτέλεσή του:

 Γνώση του αντικειμένου του έργου και των κρίσιμων παραμέτρων του σε σχέση με τους κινδύνους 
που αφορούν την δημόσια υγεία και την όχληση (απαιτείται πλήρης έκθεση).

 Επιχειρησιακός σχεδιασμός.

 Ετοιμότητα ανταπόκρισης στο χρονοδιάγραμμα άμεσης έναρξης και προσαρμογής σε συνθήκες 
κρίσης σχετικής με την δημόσια υγεία σε όποια φάση του έργου (απαιτείται πλήρης έκθεση και 
τεκμηρίωση).

 Δυνατότητα παρακολούθησης και αξιοποίησης περιβαλλοντικών μεταβολών που σχετίζονται με  το 
έργο.

 Ευελιξία οργάνωσης και την δυνατότητα ανταπόκρισης στο έργο και σε έκτακτες ανάγκες(απαιτείται 
πλήρης έκθεση και τεκμηρίωση).

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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 Μέθοδο έγκαιρης εκτίμησης – πρόβλεψης κινδύνων που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία 
(απαιτείται πλήρης έκθεση και τεκμηρίωση)

  Πρόβλεψη αρνητικών εξελίξεων και προβλεπόμενες διορθωτικές κινήσεις (απαιτείται πλήρης 
έκθεση).

 Παρουσίαση του υποψήφιου φορέα σε σχέση με το αντικείμενο του έργου.Επιστημονική Επάρκεια 
του στο αντικείμενο (απαιτείται τεκμηρίωση).

  Γνώση και εμπειρία εκτέλεσης παρόμοιων έργων, ιδιαίτερα με ταυτόχρονη διαχείριση προβλημάτων 
δημόσιας υγείας (απαιτείται αναλυτική παρουσίαση).

 Χρήση αναγνωρισμένων μεθοδολογιών, οδηγιών και προτύπων (απαιτείται παρουσίαση και 
τεκμηρίωση).

 Περιβαλλοντική διαχείριση- συμβατότητα (απαιτείται αναλυτική περιγραφή και χρήση προτύπων).

 Λήψη μέτρων ασφάλειας και προστασίας (απαιτείται αναλυτική περιγραφή και χρήση προτύπων).

2. Τεχνική έκθεση μεθοδολογίας υλοποίησης του έργου και των επιμέρους απαιτούμενων δράσεων, με 
αναλυτική παρουσίαση του τρόπου υλοποίησης των παρακάτω δράσεων:

 Χαρτογράφηση εστιών, χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS). (απαιτείται η 
κατάθεση υποδειγμάτων από εκτελεσθέντα έργα του υποψηφίου)

 Χαρτογράφηση φυσικών υγροτοπικών συστημάτων – οικολογική χαρτογράφηση (απαιτείται η 
κατάθεση υποδειγμάτων από εκτελεσθέντα έργα του υποψηφίου).

 Αξιολόγηση περιοχών συναρτήσει του κινδύνου εμφάνισης προβλημάτων δημόσιας 
υγείας.Αποτίμηση θυλάκων επικινδυνότητας για τη δημόσια υγεία.

 Δειγματοληψίες προνυμφών και ακμαίων (απαιτείται αναλυτική περιγραφή).

 Ψεκαστικές δράσεις από εδάφους (απαιτείται αναλυτική περιγραφή).

 Ψεκαστικές δράσεις από αέρος (απαιτείται αναλυτική περιγραφή).

 Ενέργειες στο περιαστικό, αγροτικό και φυσικό περιβάλλον (απαιτείται αναλυτική περιγραφή).

 Δράσεις στο αστικό περιβάλλον, σε πόλεις και οικισμούς ,δράσεις καταπολέμησης πόρτα-πόρτα 
(απαιτείται αναλυτική περιγραφή)

 Μεθοδολογία συλλογής και ταυτοποίησης ακμαίων (απαιτείται αναλυτική περιγραφή, κλείδες).

 Χρήση νέων τεχνολογιών (απαιτείται αναλυτική περιγραφή).

 Μεθοδολογία πιστοποίησης και παρακολούθηση των εργασιών (απαιτείται αναλυτική περιγραφή).

 Αναλυτική περιγραφή και παρουσίαση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Παρακολούθηση εργασιών 
πεδίου και διαχείρισης έργου(απαιτείται κατάθεση υποδείγματος demo-link).

 Περιγραφή Παραδοτέων (απαιτείται αναλυτική περιγραφή και κατάθεση υποδείγματος).

 Προτεινόμενες δράσεις ενημέρωσης, προβολής και δημοσιοποίησης του έργου (απαιτείται 
αναλυτική περιγραφή). Ηλεκτρονική διαδραστική εφαρμογή ανοιχτού τύπου για αμφίδρομη 
ανταλλαγή πληροφοριών (απαιτείται κατάθεση υποδείγματος demo-link)

4. Αναλυτική παρουσίαση του εξοπλισμού (υλικού και άυλου) και των μέσων τεχνικής υποστήριξης για 
την υλοποίηση του έργου με αναφορά:

Στην κάλυψη των προβλεπόμενων μέσων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα Ι –Αναλυτική 
Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης (απαιτείται αναλυτικό και λεπτομερές 
φύλλο συμμόρφωσης -αντιπαραβολής, ποσοτικής και ποιοτικής, μεταξύ των απαιτούμενων μέσων και των 
προσφερόμενων).

Στα τυχόν διατιθέμενα-προσφερόμενα μέσα, πέραν των προβλεπομένων που μπορούν να συμβάλουν 
στην επιτυχία του έργου, όπως οχήματα, πτητικά μέσα και οχήματα πλέον των ζητουμένων, εξειδικευμένα 
ψεκαστικά μέσα πλάτης-χειρός, εξειδικευμένα εποχούμενα ψεκαστικά μέσα, χρήση προγραμμάτων 
Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (gis) άυλος εξοπλισμός , εξοπλισμός εργαστηρίου, και ότι άλλο 
κρίνει χρήσιμο ο υποψήφιος (απαιτείται αναλυτική περιγραφή, τεκμηρίωση και χρησιμότητα για το έργο).
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4. Αναλυτική παρουσίαση της Δομής, της Οργάνωσης και της Σύνθεσης της Ομάδας Έργου:

 Αναλυτική αναφορά στο Επιστημονικό Προσωπικό, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα Ι –
Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης (απαιτείται αναλυτικό 
φύλλο συμμόρφωσης για το σύνολο των απαιτούμενων επιστημόνων).

 Επάρκεια και ικανότητες των μελών της Επιστημονικής Ομάδας (απαιτείται αναλυτική περιγραφή και 
τεκμηρίωση).

 Συμμετοχή επιπλέον επιστημόνων που θα συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων του έργου 
(απαιτείται αναλυτική παρουσίαση, βιογραφικά, τίτλοι σπουδών, υπεύθυνες δηλώσεις)

 Συνοχή Ομάδας Έργου (απαιτείται αναλυτική περιγραφή και τεκμηρίωση).

 Οργανόγραμμα και αποτύπωση των ρόλων και των αρμοδιοτήτων, περιγραφή του αντικειμένου 
εργασιών (απαιτείται αναλυτική περιγραφή).

 Πληρότητα κάλυψης αναγκών για την υλοποίηση όλων των επιμέρους δράσεων (απαιτείται 
αναλυτική περιγραφή, τεκμηρίωση).

 Δυνατότητα χρήσης και αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών , επιστημών και μεθόδων (ανάλυση 
μεγάλων δεδομένων, τεχνητή νοημοσύνη κ.α.)

 Μεθοδολογία Διοίκησης του Έργου, λήψης αποφάσεων και αντιμετώπισης κρίσεων (απαιτείται 
αναλυτική περιγραφή).

 Διοικητική Υποστήριξη, διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου (απαιτείται αναλυτική περιγραφή).

Γενικά, στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να δηλωθούν όλα τα στοιχεία που τεκμηριώνουν την επάρκεια 
του υποψηφίου και συμβάλουν στην αξιολόγησή του, σύμφωνα με τα αναφερόμενα κριτήρια αξιολό-
γησης.Τα αναφερόμενα δεν αποκλείουν την παρουσίαση και οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων, που ο 
Υποψήφιος κρίνει σκόπιμο να συμπεριλάβει στην προσφορά του για τον σκοπό αυτό.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 Εάν ο υποψήφιος οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το 
άρθρο 78 του Ν. 4412/2016, το ΕΕΕΣ περιέχει επίσης τις ως άνω πληροφορίες όσον αφορά τους 
φορείς αυτούς.

 Εάν ο οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες μιας ή 
περισσότερων άλλων οντοτήτων, πρέπει να μεριμνά ώστε η αναθέτουσα αρχή να λαμβάνει τόσο το 
δικό του ΕΕΕΣ όσο και χωριστό ΕΕΕΣ όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες για κάθε μία από τις 
οντότητες στις οποίες στηρίζεται.

 Όταν στον διαγωνισμό συμμετέχουν από κοινού , όμιλοι ή ενώσεις οικονομικών φορέων πρέπει να 
δίδεται για καθένα οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, χωριστό ΕΕΕΣ στο οποίο 
παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως V του ΕΕΕΣ

 Οδηγίες για τη συμπλήρωση και υποβολή του ΕΕΕΣ παρατίθενται στο Παράρτημα IIΙ, της παρούσας 
Διακήρυξης, ενώ σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο τύπου .xml) το ΕΕΕΣ βρίσκεται στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ στο πεδίο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

 Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν 
ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν 
προηγμένη ψηφιακή υπογραφή

 Εάν ο οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής 
και χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, 
ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς, πρέπει να μεριμνά να κατατεθούν από τους 
φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται και τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.4.3.2, κατά 
περίπτωση (περιπτ.1,2,3,4,5,6,7,8,9) .

 Στα πλαίσια των παραπάνω κατευθύνσεων η τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει 
αναλυτικά όλα τα απαραίτητα στοιχεία και λεπτομέρειες ώστε να είναι δυνατή η αντικειμενική 
αξιολόγηση, όλων των κριτηρίων του άρθρου 2.3 της παρούσας Διακήρυξης.
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 Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό 
τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του 
προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

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 ως 
εξής:   

Α. Τιμή

Η τιμή θα πρέπει να δίδεται σε EΥΡΩ και να αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς. 

Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο προσφέ-
ρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά 
του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με τo υπόδειγμα που 
υπάρχει στο Παράρτημα ΙV της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf.

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

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

Οι προσφερόμενες τιμές αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τα αναλυτικώς οριζόμενα στην παράγραφο 6.5 
της παρούσας.

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη 
της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης 
που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στην παρούσα διακήρυξη.

Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν κάθε στοιχείο που θα ζητηθεί ως απαραίτητο για την 
τεκμηρίωση της προσφερόμενης τιμής.

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα οχτώ (8) 
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. (την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής προσφορών).

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

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' 
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση 
αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς 
φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές 
ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.

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

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί 





35

το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους.

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 αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν 
υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα 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 προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, συμπεριλαμ-
βανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται συμπλήρωσης, 
διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν αποκατασταθεί από τον 
προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 και την 
παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης,

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της 
παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 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. 

στ) η οποία είναι υπό αίρεση,

ζ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή 
το κόστος που προτείνει σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε 
σχέση με τις υπηρεσίες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016,

η) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες υπο-
χρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016,

θ) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης,

ι) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρού-
σας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή 
τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του ν.4412/2016,

ια) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό 
ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρού-
σας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα 
με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής,

ιβ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα 
στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι 
έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία.
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης, εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει 
στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 
100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά», την 02/02/2023 και ώρα 10:00 π.μ 
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή

Σε κάθε στάδιο τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι καταρχήν προσβάσιμα μόνο στα 
μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή.

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

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται 
είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, 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. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων 
είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής 
προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες 
δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα.

Ειδικότερα :

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την 
παρ. 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της εγγύησης συμμετοχής 
ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου 
της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή 
Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης. 

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω 
πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση 
οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας 
ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες με επιμέλεια αυτής μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ.

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 
3.4 της παρούσας.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις 
εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής 
και εν συνεχεία στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των 
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οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνονται σύμφωνα 
με τα σχετικώς προβλεπόμενα στον ν.4412/2016 και τους όρους της παρούσας. Η διαδικασία αξιολόγησης 
ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και 
της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των τεχνικών 
προσφορών, της βαθμολόγησης των αποδεκτών τεχνικών προσφορών με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης 
των παραγράφων 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας. 

Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά» 
επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται  
στους προσφέροντες, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 
4412/2016, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ. Μετά από την έκδοση και 
κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων 
στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 
3.4 της παρούσας.

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 
ορισθείσα ημερομηνία και ώρα οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών εκείνων των προσφερόντων που 
δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω.

δ)Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που αποσφραγί-
στηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρούνται οι προσφορές κατά σειρά κατάταξης, με βάση 
τη συνολική βαθμολογία τους, καθώς και η αιτιολογημένη εισήγησή της για την αποδοχή ή απόρριψή 
τους και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.  
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» 
του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην 
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της 
τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική.

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία 
μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων, η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με τη μεγαλύτερη 
βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. 

Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς η αναθέτουσα αρχή 
επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες 
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των 
οικονομικών φορέων.

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό 
κατάταξης των προσφορών, εκδίδεται απόφαση για τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου και η 
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη προσφέροντα, στον οποίον πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στο άρθρο 103 και την παρ. 3.2 της παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. 
Η απόφαση έγκρισης του πρακτικού κατάταξης προσφορών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και 
ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης.

Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των σταδίων της 
διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφο-
ράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την 
παράγραφο 3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου της διαδικασίας. 
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας.
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3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση 
στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ και τον καλεί να 
υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης 
σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολο-
γητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.8.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία 
για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την 
πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.7 αυτής. 

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από 
αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην 
παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας.

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη 
εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη 
μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και 
ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να 
προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, η 
αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να 
συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις, με την έννοια του άρθρου 102 του ν. 
4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν.

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για παράταση της ως άνω 
προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής 
αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός 
ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της αρχικής προθεσμίας για την υποβολή 
δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη 
υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω 
προβλέπεται. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων 
συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της 
παρ. 5 του άρθρου 79  του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της 
διαφάνειας.

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά 
αποδεικτικά στοιχεία , 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 αποδεικνύεται η μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση 
μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 
2.2.4 έως 2.2.7 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας, 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋ-
ποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 
(ΕΕΕΣ) ότι πληροί, οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση μετά την δήλωση 
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και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 
Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε 
μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά 
κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.7 της 
παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με 
όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της 
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση 
της διαδικασίας. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 
3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης και της εισήγησης της 
Επιτροπής Διαγωνισμού επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η 
απόφαση έγκρισης του πρακτικού κατάταξης των προσφερόντων και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, σε 
συνέχεια της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών τους.

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους 
οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν 
οριστικά, ιδίως δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην 
οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με 
τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών κατάταξης των προσφερόντων 
και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού 
αναδόχου στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». 

Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των 
οικονομικών προσφορών που αποσφραγίστηκαν, της κατάταξης των προσφορών και των υποβληθέντων 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής. Κατά της απόφασης κατακύρωσης 
χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν 
επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης.

3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις 
σωρευτικά:

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί 
οριστικά, 
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε 
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, 
με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο 
της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016,
γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 
324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, και 
δ)ο προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική 
πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 
4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την 
έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της 
άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται 
από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, 
η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο 
όργανο.

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, 
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, 
θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον 
ανάδοχο. 

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

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει 
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω 
διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνη-
τικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της παρούσας διακήρυξης. 
Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την καταπί-
πτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός 
χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την 
επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας 
βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η 
εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 
ΑΚ.

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και Οριστική Δικαστική Προστασία
Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια 
σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των 
δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 
39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

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

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

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  

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

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλ-
λόμενης παράλειψης.

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την 
επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν 
περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν 
περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59.

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 . 
Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής 
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της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην 
οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση 
παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της 
προσφυγής. 

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 
προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη 
η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την 
επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 
4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017. 

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή,  
μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία»  : 

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε 
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να 
ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη 
διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, 
προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του.

β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη 
φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση 
Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική 
ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή 
πράξης.

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη 
συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη 
ημέρα από την κατάθεσή τους.

δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του 
ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής .

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων 
της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών 
πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής .

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 
18/1989, την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του 
αρμοδίου διοικητικού δικαστηρίου, το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων 
ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. 
Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως 
συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση 
πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη 
συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης. 

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. Η 
αίτηση αναστολής κατατίθεται στο ως άνω ακυρωτικό δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών 
από  κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το 
αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της. Η άσκησή της κωλύει τη σύναψη της 
σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Για την 
άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο αποκλειστικά διπλότυπο είσπραξης από τις 
Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 εδ. γ΄-ζ΄ του 
ν. 4412/2016. Με την κατάθεση της αιτήσεως αναστολής η προθεσμία άσκησης της αίτησης ακύρωσης 
διακόπτεται και αρχίζει από την επίδοση της σχετικής απόφασης. Ο διάδικος που πέτυχε υπέρ αυτού την 
αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης, οφείλει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από 
την επίδοση της απόφασης αυτής, να ασκήσει την αίτηση ακύρωσης, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίως η 
ισχύς της αναστολής. 
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Γ. Διαφορές από τον συγκεκριμένο διαγωνισμό που ανακύπτουν: α) από πράξεις της αναθέτουσας αρχής 
οι οποίες κοινοποιούνται στον θιγόμενο, ή των οποίων προκύπτει εκ μέρους του πλήρης γνώση, μετά την 
1.9.2021, β) από παραλείψεις που συντελούνται από μέρους της μετά την 1.9.2021, εκδικάζονται με τις 
νέες ειδικές δικονομικές διατάξεις του άρθρου 372 ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 138 
ν. 4782/2021, σύμφωνα με τις οποίες: 

Με το ίδιο δικόγραφο δύναται δικονομικά να ασκηθεί αίτηση αναστολής εκτέλεσης και ακύρωσης των 
αποφάσεων της ΑΕΠΠ. 

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν, εκ 
του νόμου, τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με 
προσωρινή διαταγή το δικαστήριο αυτό αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και 
η άσκηση της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε 
(15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή το δικαστήριο αυτό 
αποφανθεί διαφορετικά. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

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

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη 
υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του 
δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης.

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία: α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 
εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106 , β) 
αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς 
και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για 
τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η 
κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, 
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας 
του περιβάλλοντος.
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής)
Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης και η οποία κατατίθεται μέχρι και 
την υπογραφή του συμφωνητικού. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να 
περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 στοιχεία, 
πλην αυτού της περ. η (βλ. την παράγραφο 2.1.5. της παρούσας), και, επιπλέον, τον τίτλο και τον αριθμό 
της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο 
Παράρτημα VII 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. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, 
συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού 
της αύξησης της αξίας της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 
του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, από 
τον ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο, 
για διάστημα τουλάχιστον δύο μηνών.

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 
υπάρχει εκπρόθεσμη παροχή, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής γίνεται 
μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 
Αν οι υπηρεσίες είναι διαιρετές και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, οι 
εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί 
στην αξία του τμήματος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευσή τους 
απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή 
αποδέσμευση γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων 
και του εκπρόθεσμου. 

 

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 θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄.

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.

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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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, 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 2.2.8.2 
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 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, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν 
γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής [σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 216 
του ν. 4412/2016, της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή, άλλως, είτε της υπηρεσίας η οποία ορίζεται με 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής είτε της επιτροπής η οποία συγκροτείται επίσης με απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής για την παρακολούθηση της σύμβασης, εφόσον η εν λόγω αρμοδιότητα προβλέπεται 
ρητά στην απόφαση συγκρότησης].

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 
4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους 
της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους 
επόμενο/ους, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει-ουν στην παρούσα διαδικασία 
ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν το ανεκτέλεστο 
αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει 
την προσφορά που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρήτρα υποκατάστασης). Η σύμβαση συνάπτεται, εφόσον 
εντός της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. 
Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν αυτός δεν δεχθεί την 
πρόταση σύναψης σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον επόμενο υποψήφιο κατά σειρά 
κατάταξης, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία.

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
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,
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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.

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα 
αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας,

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή 
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί 
τους όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια 
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη 
σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που 
αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας 
υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής. 
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο : 

Η καταβολή της αμοιβής θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του έργου, μετά από 
πιστοποιήσεις του υλοποιηθέντος έργου από τις αρμόδιες ανά Περιφερειακή Ενότητα Επιτροπές Παρακο-
λούθησης και Πιστοποίησης του Έργου και την τμηματική παραλαβή αυτού από την Επιτροπή Συντο-
νισμού και Παραλαβής του Έργου των παραδοτέων που περιγράφονται κατωτέρω. Ειδικότερα η πιστο-
ποίηση θα πραγματοποιείται με επιτόπιους ελέγχους ή/και μέσω τηλεματικής βάσει των οποίων η αρμό-
δια Επιτροπή Παρακολούθησης και Πιστοποίησης του Έργου θα συντάσσει τα πρακτικά παρακολούθησης 
του έργου, προκειμένου να προβαίνει σε τμηματικές παραλαβές του έργου και να συντάσσει τα σχετικά 
πρωτόκολλα τμηματικής παραλαβής των παραδοτέων.

1.2 Επειδή δεν είναι δυνατόν να καθορισθούν εκ των προτέρων οι ανάγκες και το μέγεθος των απαιτού-
μενων παρεμβάσεων ψεκασμού, δεν θα είναι μοναδικό κριτήριο για την πληρωμή του αναδόχου ο 
αριθμός των στρεμμάτων, αλλά το σύνολο των εφαρμογών - ελέγχων (Δειγματοληψίες, επαναληπτικές 
δειγματοληψίες για τη σωστή καταπολέμηση των προνυμφών, δράσεις προστασίας της δημόσιας υγείας 
από ασθένειες που μεταδίδονται με διαβιβαστές, τοποθέτηση εντομοπαγίδων και παρακολούθησή τους,  
περιαστική καταπολέμηση, επεξεργασία δεδομένων) που θα απαιτηθούν επί των εκτεταμένων εστιών 
αναπαραγωγής κουνουπιών που υπολογίζονται για το σύνολο της Περιφέρειας. Οι δράσεις αυτές έχουν 
πολύ μεγαλύτερο κόστος από τον ψεκασμό συγκεντρωμένων στάσιμων υδάτων κ.λ.π.

5.1.3 Τα παραδοτέα θα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο στις επιτροπές Παρακολούθησης και Πιστο-
ποίησης και στην Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου, η οποία θα τα παραλαμβάνει βάσει 
των υποβληθέντων εις αυτήν πρακτικών παρακολούθησης των Επιτροπών Παρακολούθησης–Πιστοποίη-
σης του Έργου ανά Περιφερειακή Ενότητα και θα καταρτίζει σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής εντός 20 
εργάσιμων ημερών το αργότερο από την ημερομηνία υποβολής του από τον Ανάδοχο, η οποία αποδει-
κνύεται από την ημερομηνία και τη σφραγίδα Πρωτοκόλλου του Εργοδότη που τίθεται στο διαβιβαστικό 
των Παραδοτέων, και το οποίο θα κοινοποιείται σε αυτόν με ευθύνη του Εργοδότη εντός τριών (3) το 
αργότερο εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατάρτισής του. Εφόσον η προαναφερόμενη προθε-
σμία παρέλθει χωρίς ο Ανάδοχος να έχει παραλάβει αντίγραφο του σχετικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής 
της Επιτροπής, τότε η παραλαβή των Παραδοτέων του Αναδόχου θα πραγματοποιείται αυτόματα και θα 
θεωρείται οριστική.  

5.1.4 Η τμηματική πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται μετά την κοινοποίηση στον 
Ανάδοχο του κάθε Πρωτοκόλλου ή Πρωτοκόλλων Τμηματικής Παραλαβής ή την παρέλευση άπρακτης της 
προθεσμίας που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, με την προσκόμιση από τον Ανάδοχο στην 
Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που 
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητη-
θεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή.

5.1.5. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,1% 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. 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, 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 του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.
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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 παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος .

Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί νομίμων κρατήσεων ή/και φόρου 
εισοδήματος ή οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση/συμπλήρωση τυχόν διατάξεων, οι όροι της σύμβασης, 
συμμορφώνονται με τις νέες διατάξεις.

5.1.6 Η καταβολή της αμοιβής στον ΑΝΑΔΟΧΟ θα γίνει ως εξής:

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

1. Για τον πρώτο χρόνο εφαρμογής

Α) Το 10 % του συμβατικού ποσού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. θα δοθεί με την οριστική παραλαβή 
του Α1΄ Παραδοτέου από την Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου, το οποίο θα περιλαμβάνει: 
Λεπτομερή φυτοκοινωνιολογική, αγροτική, περιαστική και αστική χαρτογράφηση και την δημιουργία των 
επιχειρησιακών χαρτών (καθορισμός και σήμανση και τοποθέτηση στο πεδίο δειγματοληπτικών σταθμών). 
Β) Το 7,5% του συμβατικού ποσού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με την οριστική παραλαβή του Β1΄ 
Παραδοτέου από τις Επιτροπές Παρακολούθησης και Πιστοποίησης των Π.Ε και την Επιτροπή 
Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου των μηνών Μαΐου και Ιουνίου του έτους 2023.
Γ) Το 7,5 % του συμβατικού ποσού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με την οριστική παραλαβή του Γ1΄ 
Παραδοτέου από τις Επιτροπές Παρακολούθησης και Πιστοποίησης των Π.Ε. και την Επιτροπή Συντονι-
σμού και Παραλαβής του Έργου των μηνών Ιουλίου & Αυγούστου του έτους 2023.
Δ) Το 7,5 % του συμβατικού ποσού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με την οριστική παραλαβή του Δ1΄ 
Παραδοτέου από τις Επιτροπές Παρακολούθησης και Πιστοποίησης των Π.Ε. και την Επιτροπή Συντονι-
σμού και Παραλαβής του Έργου των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου και Νοεμβρίου του έτους 2023 
καθώς και της Έκθεσης Πεπραγμένων έτους 2023 από την Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του 
Έργου. 

2. Για τον δεύτερο χρόνο εφαρμογής 

Α) Το 7,5 % του συμβατικού ποσού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με την οριστική παραλαβή του Α2΄ 
Παραδοτέου από τις Επιτροπές Παρακολούθησης και Πιστοποίησης των Π.Ε και την Επιτροπή 
Συντονισμού και Παραλαβής των μηνών Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου του έτους 2024. 
Β) Το 7,5 % του συμβατικού ποσού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με την οριστική παραλαβή του Β2΄ 
Παραδοτέου από τις Επιτροπές Παρακολούθησης και Πιστοποίησης των Π.Ε και την Επιτροπή 
Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου των μηνών Μαΐου και Ιουνίου του έτους 2024 . 
Γ) Το 7,5 % του συμβατικού ποσού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με την οριστική παραλαβή του Γ2΄ 
Παραδοτέου από τις Επιτροπές Παρακολούθησης και Πιστοποίησης των Π.Ε. και την Επιτροπή 
Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου του έτους 2024.
Δ) Το 7,5 % του συμβατικού ποσού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με την οριστική παραλαβή του Δ2΄ 
Παραδοτέου(από τις Επιτροπές Παρακολούθησης και Πιστοποίησης των Π.Ε. και την Επιτροπή 
Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου και Νοεμβρίου του έτους 
2024 καθώς και της Έκθεσης Πεπραγμένων έτους 2024 από την Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του 
Έργου.

3.Για τον τρίτο χρόνο εφαρμογής
 
Α) Το 7,5 % του συμβατικού ποσού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με την οριστική παραλαβή του Α3΄ 
Παραδοτέου από τις Επιτροπές Παρακολούθησης και Πιστοποίησης των Π.Ε και την Επιτροπή 
Συντονισμού και Παραλαβής των μηνών Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου του έτους 2025. 
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Β) Το 7,5 % του συμβατικού ποσού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με την οριστική παραλαβή του Β3΄ 
Παραδοτέου από τις Επιτροπές Παρακολούθησης και Πιστοποίησης των Π.Ε και την Επιτροπή 
Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου των μηνών Μαΐου και Ιουνίου του έτους 2025 .
Γ) Το 7,5 % του συμβατικού ποσού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με την οριστική παραλαβή του Γ3΄ 
Παραδοτέου από τις Επιτροπές Παρακολούθησης και Πιστοποίησης των Π.Ε. και την Επιτροπή 
Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου του έτους 2025.
Δ) Το 7,5 % του συμβατικού ποσού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με την οριστική παραλαβή του Δ3΄ 
Παραδοτέου (από τις Επιτροπές Παρακολούθησης και Πιστοποίησης των Π.Ε. και την Επιτροπή Συντονι-
σμού και Παραλαβής του Έργου των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου και Νοεμβρίου του έτους 2025 
καθώς και της Έκθεσης Πεπραγμένων έτους 2025 από την Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του 
Έργου και
Ε) Το 7,5 % του συμβατικού ποσού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με την οριστική παραλαβή του Ε3΄ 
Παραδοτέου από τις Επιτροπές Παρακολούθησης και Πιστοποίησης των Π.Ε και την Επιτροπή 
Συντονισμού και Παραλαβής των μηνών Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου του έτους 2026 καθώς και 
της Τελικής Έκθεσης Πεπραγμένων από την Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου

5.1.7 Για να ολοκληρωθεί η πληρωμή, κάθε ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην Επιτροπή 
Παραλαβής του Έργου τα νόμιμα παραστατικά και δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις ισχύουσες 
διατάξεις, ειδικότερα:

i. Πρακτικό τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής που εκδίδεται από την παραλήπτρια 
υπηρεσία ή την επιφορτισμένη με αυτήν επιτροπή, νομίμως συντεταγμένο και υπογεγραμμένο

ii.Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών φέροντα την απαραίτητη φορολογική σήμανση, όπου να 
αναφέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ

iii. Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη 
«Εξοφλήθηκε».

iv.Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωμή.

v. Πιστοποιητικό ενημερότητας εν ισχύ, που αφορά τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (Ι.Κ.Α.-
Ο.Α.Ε.Ε.κλπ).

vi.Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας εν ισχύ για είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο.

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

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

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή 
εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

Επιπλέον, σε βάρος του αναδόχου μπορεί να επιβληθεί και προσωρινός αποκλεισμός του από το σύνολο 
των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016, 
κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες 
συμβάσεις.

5.2.2. 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, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Ποινικές ρήτρες δύναται να 
επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης.
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Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

Σε περίπτωση που συνταχθεί ένα πρακτικό παρακολούθησης από οποιαδήποτε Επιτροπή Παρακολού-
θησης – Πιστοποίησης Περιφερειακής Ενότητας, στο οποίο διαπιστώνεται κακή εκτέλεση του έργου με 
υπαιτιότητα του Αναδόχου ή εάν ο Ανάδοχος αρνείται να συμμορφωθεί προς τις έγγραφες υποδείξεις της 
Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6.1 , η 
Αναθέτουσα Αρχή έχει δικαίωμα επιβολής εβδομαδιαίας ποινικής ρήτρας ποσού 2.000,00 € κατά του 
υπαίτιου αναδόχου έως ότου αποκατασταθεί το ελάττωμα. 

Επίσης σε περίπτωση που συνταχθούν δύο (2) πρακτικά παρακολούθησης από μία ή περισσότερες από τις 
Επιτροπές Παρακολούθησης – Πιστοποίησης των Περιφερειακών Ενοτήτων, με τα οποία διαπιστώνεται η 
κακή εκτέλεση του έργου με υπαιτιότητα του Αναδόχου ή εάν ο Ανάδοχος αρνείται να συμμορφωθεί προς 
τις έγγραφες υποδείξεις της Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, η Αναθέτουσα Αρχή εκτός από το δικαίωμα 
επιβολής εβδομαδιαίας ποινικής ρήτρας ποσού 2.000,00 € ανά πρακτικό παρακολούθησης, για το 
αντίστοιχο χρονικό διάστημα κάθε εβδομάδας, μπορεί να καταγγείλει τη σχετική Σύμβαση, να κηρύξει 
έκπτωτο τον υπαίτιο Ανάδοχο με ταυτόχρονη κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης. 
Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας 
που προκύπτει από την διακοπή εκτέλεσης του έργου. 
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 
έκπτωτο.

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), 6.2. (Διάρκεια σύμβασης), 6.3. (Απόρριψη 
παραδοτέων – αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων, να ασκήσει προσφυγή 
για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική 
προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής 
απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της 
προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπό-
μενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 ν.4412/2016 
οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς 
απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής 
προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν 
απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί 
εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως 
και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 
4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα 
μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, 
στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή 
παράλειψης.
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6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης 
6.1.1. Η παρακολούθηση και η παραλαβή του έργου του Αναδόχου είναι αρμοδιότητα της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας (Διεύθυνσης Αγροτικής & Αλιευτικής Πολιτικής Π.Στ.Ε) και των συνεπικουρούντων αυτήν 
αρμοδίων οργάνων, ήτοι των Επιτροπών Παρακολούθησης και Πιστοποίησης ανά Περιφερειακή Ενότητα 
και της Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου.

6.1.2. Ο Περιφερειάρχης Στ. Ελλάδας με απόφασή του, δύναται να συγκροτήσει Διαπαραταξιακή επιτροπή 
αιρετών. Έργο της επιτροπής είναι οι αιφνιδιαστικοί έλεγχοι στο πεδίο εφαρμογής και υλοποίησης του 
προγράμματος καταπολέμησης, που έχουν σχέση με την ορθή τήρηση των όρων του παρόντος διαγω-
νισμού, όπως επίσης για την ορθή χρήση σκευασμάτων, λήψη δειγμάτων ψεκαστικού υλικού κλπ.

6.1.3. Ο Ανάδοχος θα παραδίδει τα παραδοτέα, τόσο στις αρμόδιες Επιτροπές Παρακολούθησης – Πιστο-
ποίησης του Έργου όσο και στην Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου, με αναλυτική Έκθεση 
Πεπραγμένων για κάθε Περιφερειακή Ενότητα, που θα περιλαμβάνει αναλυτικά το σύνολο των στοιχείων 
για την πορεία εξέλιξης του έργου και αναλυτική αναφορά με βάση το σύνολο των σημείων της 
μεθοδολογίας του έργου και τις διορθώσεις ή συμπληρώσεις που θα του υποδειχθούν από την ίδια την 
αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης – Πιστοποίησης ή την Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του 
Έργου.

6.1.4. Η αρμόδια σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα Επιτροπή Παρακολούθησης – Πιστοποίησης του Έργου 
θα πραγματοποιεί συχνούς τακτικούς και έκτακτους ελέγχους και τήρηση εβδομαδιαίων ειδικά σχεδια-
σμένων πρωτοκόλλων παρακολούθησης, τα οποία θα περιλαμβάνουν συγκεκριμένα σημεία /ενέργειες 
ελέγχου προκειμένου να διαπιστώσει την άρτια εκτέλεση του έργου του Αναδόχου. Η Επιτροπή για κάθε 
παραδοτέο συντάσσει πρακτικό παρακολούθησης του έργου που θα υποβάλλεται από αυτήν άμεσα στην 
Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου. Σε περίπτωση που από κάποιον έλεγχο διαπιστωθούν 
πλημμέλειες στην εκτέλεση του έργου του Αναδόχου η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης - Πιστο-
ποίησης του Έργου θα ενημερώνει άμεσα εγγράφως τον υπαίτιο Ανάδοχο περί των πλημμελειών που 
διαπίστωσε και των διορθωτικών μέτρων που πρέπει αυτός να λάβει και θα τον καλεί μέσα σε προθεσμία 
δύο (2) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση εις αυτόν του σχετικού εγγράφου της να προβεί σε όλες 
τις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση των πλημμελειών. Μετά το πέρας της ως άνω 
προθεσμίας θα πραγματοποιεί εκ νέου επιτόπιο έλεγχο και θα συντάσσει εκτάκτως σχετικό πρακτικό 
παρακολούθησης, στο οποίο θα καταγράφει και τις πλημμέλειες που δεν έχουν αποκατασταθεί. Κάθε 
πρακτικό παρακολούθησης του έργου θα υποβάλλεται άμεσα στην Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής 
του Έργου και θα κοινοποιείται ταυτοχρόνως και στον ενδιαφερόμενο Ανάδοχο.

Ειδικότερα η παρακολούθηση και πιστοποίηση θα πραγματοποιείται με επιτόπιους ελέγχους και μέσω 
τηλεματικής, βάσει των οποίων η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Πιστοποίησης του Έργου θα 
συμπληρώνει τα πρακτικά παρακολούθησης του έργου και θα προβαίνει σε τμηματικές παραλαβές 
συντάσσοντας τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής των παραδοτέων.

6.1.5. Η Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου, η οποία θα τα παραλαμβάνει βάσει των 
υποβληθέντων εις αυτήν πρακτικών παρακολούθησης των Επιτροπών Παρακολούθησης – Πιστοποίησης 
του Έργου ανά Περιφερειακή Ενότητα και θα καταρτίζει σχετικό Πρωτόκολλο Τμηματικής Παραλαβής 
εντός 20 εργάσιμων ημερών το αργότερο από την ημερομηνία υποβολής του από τον Ανάδοχο, η οποία 
αποδεικνύεται από την ημερομηνία και τη σφραγίδα Πρωτοκόλλου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας που 
τίθεται στο Διαβιβαστικό των Παραδοτέων, και το οποίο θα κοινοποιείται σε αυτόν με ευθύνη της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας εντός τριών (3) το αργότερο εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατάρτισής 
του. Εφόσον η προαναφερόμενη προθεσμία παρέλθει χωρίς ο Ανάδοχος να έχει παραλάβει αντίγραφο 
του σχετικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Επιτροπής, τότε η παραλαβή των Παραδοτέων του Αναδόχου 
θα πραγματοποιείται αυτόματα και θα θεωρείται οριστική. 

Στην περίπτωση, όπου το έργο του Αναδόχου, όπως αποτυπώνεται και στα σχετικά παραδοτέα, κατά την 
κρίση της Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου εκτελείται πλημμελώς ή δεν έχει ολοκλη-
ρωθεί επαρκώς, θα επισημανθούν γραπτά από αυτήν εντός 20 εργάσιμων ημερών το αργότερο από την 
ημερομηνία υποβολής των παραδοτέων, η οποία θα γίνει σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προηγού-
μενη παράγραφο του παρόντος άρθρου, οι ελλείψεις του ή τυχόν ελαττώματά του και θα τίθεται εύλογη 
προθεσμία κατά την κρίση της προς τον Ανάδοχο, προκειμένου να το ολοκληρώσει. Ο Ανάδοχος 
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υποχρεούται να συμμορφώνεται απροφάσιστα και άνευ ετέρου στις υποδείξεις της Επιτροπής 
Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου για αναπροσαρμογή, διόρθωση και αντικατάσταση των ελλείψεων 
ή ελαττωμάτων του τμήματος ή των τμημάτων του έργου, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του 
Εργοδότη, στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης μέσα στην ταχθείσα προς αυτόν εύλογη προθεσμία από 
την ημερομηνία παραλαβής των ανωτέρω αναφερόμενων υποδείξεων και να παραδώσει τα μέρη ή το 
σύνολο του έργου αντίστοιχα, αφού εντάξει τις υποδειχθείσες βελτιώσεις σε ενιαίο παραδοτέο, 
απαλλαγμένο από κάθε ελάττωμα ή παράλειψη σε τεχνικά και επιστημονικά άρτια κατάσταση. Η 
διαδικασία αυτή μπορεί να επαναληφθεί περισσότερες από μία φορά, εφόσον η Επιτροπή Συντονισμού 
και Παραλαβής του Έργου το κρίνει σκόπιμο. Μετά την συμπλήρωση και διόρθωση των ελαττωμάτων και 
ελλείψεων και την επανυποβολή του αναμορφωμένου παραδοτέου ακολουθείται η διαδικασία της 
προηγούμενης παραγράφου.

Η προαναφερόμενη διαδικασία εφαρμόζεται είτε για κάθε παραδοτέο διακριτά είτε για περισσότερα του 
ενός παραδοτέα. Μετά την παραλαβή του συνόλου των παραδοτέων της παρούσας, όπως αυτά 
περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή του έργου, είτε με την κατάρτιση Πρωτοκόλλων Τμηματικής 
Παραλαβής της πρώτης παραγράφου, είτε με την παρέλευση άπρακτης της τασσόμενης προθεσμίας για 
την κατάρτισή τους, η Επιτροπή υποχρεούται να προβεί εντός 10 ημερολογιακών ημερών στην οριστική 
παραλαβή του συνόλου του έργου, συντάσσοντας το σχετικό Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής. Μετά 
την παρέλευση άπρακτου του ανωτέρου χρόνου, παραλαβή του συνόλου του έργου θα πραγματοποιείται 
αυτόματα. 

6.2 Διάρκεια σύμβασης 
 Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 36 μήνες από την υπογραφή της της σύμβασης με δυνατότητα 
παράτασης για ακόμα ένα (1) μήνα και για το δικαίωμα αυτό έχει υπολογιστεί δικαίωμα προαίρεσης. Η 
ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης γίνεται με μονομερή σχετική δήλωση βούλησης της  
αναθέτουσας αρχής προς τον ανάδοχο που απευθύνεται σε αυτόν πριν από την λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης.

6.3 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση 

6.3.1. Σε περίπτωση που συνταχθεί ένα πρακτικό παρακολούθησης από οποιαδήποτε Επιτροπή 
Παρακολούθησης – Πιστοποίησης Περιφερειακής Ενότητας, στο οποίο διαπιστώνεται κακή εκτέλεση του 
έργου με υπαιτιότητα του Αναδόχου ή εάν ο Ανάδοχος αρνείται να συμμορφωθεί προς τις έγγραφες 
υποδείξεις της Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 
προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, η Αναθέτουσα Αρχή έχει δικαίωμα επιβολής 
εβδομαδιαίας ποινικής ρήτρας ποσού 2.000,00 € κατά του υπαίτιου αναδόχου έως ότου αποκατασταθεί 
το ελάττωμα. 

Επίσης σε περίπτωση που συνταχθούν δύο (2) πρακτικά παρακολούθησης από μία ή περισσότερες από τις 
Επιτροπές Παρακολούθησης – Πιστοποίησης των Περιφερειακών Ενοτήτων, με τα οποία διαπιστώνεται η 
κακή εκτέλεση του έργου με υπαιτιότητα του Αναδόχου ή εάν ο Ανάδοχος αρνείται να συμμορφωθεί προς 
τις έγγραφες υποδείξεις της Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, η Αναθέτουσα Αρχή εκτός από το δικαίωμα 
επιβολής εβδομαδιαίας ποινικής ρήτρας ποσού 2.000,00 € ανά πρακτικό παρακολούθησης, για το 
αντίστοιχο χρονικό διάστημα κάθε εβδομάδας, μπορεί να καταγγείλει τη σχετική Σύμβαση, να κηρύξει 
έκπτωτο τον υπαίτιο Ανάδοχο με ταυτόχρονη κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης. 
Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας 
που προκύπτει από την διακοπή εκτέλεσης του έργου. 

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

6.4 Καταγγελία της σύμβασης- Αντικατάσταση αναδόχου 
6.4.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
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καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων. 
6.4.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, 
η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν 
αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ. 
6.4.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της 
συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του 
εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει 
ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης).   

6.5 Αναπροσαρμογή τιμής 
Η τιμή της παρασχεθείσας Υπηρεσίας δύναται να αναπροσαρμοσθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
παρ. 9α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 σύμφωνα με τον τύπο:

 Τ = Τπροσφοράς × (1 +ΔΤΚ ).

Όπου 

ΔΤΚ: ο δείκτης τιμών καταναλωτή της κατηγορίας COICOP5 12 ΑΛΛΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ στην οποία 
υπάγεται το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης, όπως έχει ανακοινωθεί από την Ελληνική Στατιστική 
Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ) για τον μήνα που προηγείται του χρόνου παροχής της Υπηρεσίας , σε σχέση με τον ίδιο 
μήνα του έτους κατά το οποίο υποβλήθηκε η προσφορά του οικονομικού φορέα, και ανακοινώνεται σε 
μηνιαία βάση από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Τπροσφοράς: η τιμή της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η

σύμβαση και

Τ: η αναπροσαρμοσμένη τιμή

Η εφαρμογή του μαθηματικού τύπου (ρήτρας αναπροσαρμογής) υπόκειται στις κάτωθι προϋποθέσεις που 
θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά:

 Έχει παρέλθει, κατά το χρόνο παροχής της υπηρεσίας, δώδεκα (12) μήνες τουλάχιστον από την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

 Ο δείκτης τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ), της συγκεκριμένης κατηγορίας, είναι μικρότερος από μείον τρία 
τοις εκατό (-3%) και μεγαλύτερος από τρία τοις εκατό (3%). 

 Η αναθέτουσα αρχή διαθέτει τις απαραίτητες πιστώσεις για την εφαρμογή της αναπροσαρμογής της 
τιμής. 

Στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή, κατά το χρόνο παροχής των υπηρεσιών της σύμβασης δεν 
διαθέτει τις αναγκαίες πιστώσεις μπορεί να εφαρμόζει αναλόγως τη ρήτρα αναπροσαρμογής, με 
αναπροσαρμογή (αύξηση) των τιμών μονάδας(αποζημίωση ανά μήνα) και με παράλληλη μείωση χρονικής 
διάρκειας της, σύμβασης σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

Π =Π σύμβασης × Τπροσφοράς /Τ

Όπου Π: η χρονική διάρκεια της σύμβασης , Π σύμβασης: η χρονική διάρκεια που προβλέπεται στα έγγραφα 
της σύμβασης η οποία ισούται με 36 μήνες.

Στην ανωτέρω περίπτωση η αναθέτουσα αρχή εκδίδει σχετική απόφαση τροποποίησης της σύμβασης 
σύμφωνα με την περ. α της παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.                                                                                                      

                                                                Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που εμφανίζεται κυρίως κατά τους 
θερινούς μήνες είναι η όχληση των πολιτών της και η πιθανή μετάδοση ασθενειών εξ αιτίας των 
κουνουπιών. Οι κάτοικοι αρκετών περιοχών αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα από την εμφάνιση των 
κουνουπιών κυρίως κατά τους μήνες Μάιο έως και Σεπτέμβριο. Κύριος σκοπός της παρούσης είναι η 
προστασία της Δημόσιας Υγείας των κατοίκων της Περιφέρειας από την μετάδοση ασθενειών που 
μεταδίδονται με διαβιβαστές. Δεδομένου του οξύτατου ζητήματος που έχει δημιουργηθεί στη χώρα μας 
από τις αυξημένες ροές προσφύγων και μεταναστών και τη δημιουργία στην Περιφέρεια μας κέντρων 
φιλοξενίας προσφύγων, επιβάλλεται η εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων καταπολέμησης 
κουνουπιών που θα περιλαμβάνει το σύνολο των διαθέσιμων και εγκεκριμένων μεθόδων και εντατικο-
ποίηση των δράσεων σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, λόγω των κρουσμάτων ελονοσίας, ιού του 
Δυτικού Νείλου και λεϊσμανίασης, που εμφανίστηκαν τα προηγούμενα έτη στην Περιφέρεια μας ,αλλά και 
σε όμορες Περιφέρειες.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα σύμβαση αφορά :

1. Την παρακολούθηση από εδάφους των προνυμφών των κουνουπιών στο σύνολο της περιοχής 
υλοποίησης του έργου στην Περιφέρεια ΣΤΕ (εκτιμώμενη έκταση εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών που 
θα ελέγχονται σε εβδομαδιαία βάση 60.000 στρ.), δράσεις προστασίας της δημόσιας υγείας που 
μεταδίδονται από διαβιβαστές, τον έλεγχο αποτελεσματικότητας των διενεργούμενων για την προνυμφο-
κτονία αεροψεκασμών, καθώς και τη διενέργεια ψεκασμών από εδάφους στο φυσικό, περιαστικό και 
αστικό σύστημα της περιοχής. Αντικείμενο του έργου αποτελεί επίσης η διενέργεια επίγειων ψεκασμών 
ακμαιοκτονίας σε επιλεγμένες περιοχές, καθώς και η διενέργεια παρεμβάσεων υπολειμματικής ακμαιο-
κτονίας σε επίσης επιλεγμένα σημεία της Περιφέρειας ΣΤΕ, μετά από υπόδειξη της Αναθέτουσας Αρχής, 
εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο και διασφαλισθούν οι απαραίτητες άδειες από τις αρμόδιες Αρχές.

2. Την υλοποίηση του συνόλου των απαιτούμενων ψεκασμών στους ορυζώνες της περιοχής Λαμίας (9.000 
στρέμματα) καθώς και σε εκτεταμένες εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες 
περιοχές σε όλη την ΠΣΤΕ, όπου χρειαστεί με ειδικά Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣΜηΕΑ), 
για την καταπολέμηση των κουνουπιών με την μέθοδο της προνυμφοκτονίας. Η συνολική έκταση που θα 
απαιτηθεί να ψεκαστεί καθόλη τη διάρκεια του έργου είναι 54.000 στρέμματα, ήτοι 18.000 στρ. ετησίως. 
Οι ψεκασμοί θα γίνουν στις εστίες προνυμφών που θα εντοπισθούν από τις διενεργούμενες δειγματο-
ληψίες στις περιοχές εφαρμογής.
3. Η διενέργεια δειγματοληψιών και το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών με στόχο την παρα-κολούθηση της εξέλιξης ανάπτυξης των κουνουπιών (προνύμφες – τέλεια έντομα) στις περιοχές των ορυζώνων της Λαμίας. 
3.Την χρησιμοποίηση ΣμηΕΑ (Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών) κατάλληλα για τους από 
αέρος ψεκασμούς προνυμφοκτονίας κατά την εκτέλεση του έργου, τα οποία θα πρέπει να είναι 
διαθέσιμα καθ όλη τη διάρκεια του έργου στον τόπο εκτέλεσης του έργου.

4. Την προμήθεια των εγκεκριμένων σκευασμάτων για την καταπολέμηση των κουνουπιών .

5. Σύνταξη τελικής έκθεσης για τη συνολική αποτελεσματικότητα του έργου καταπολέμησης.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει μέτρα προστασίας του προσωπικού και να προβαίνει σε ενημέρωση 
του κοινού σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους.

Η περιοχή εφαρμογής του έργου είναι

- Το σύνολο των υγροτοπικών συστημάτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
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- Οι καταγεγραμμένες εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών στο περιαστικό και αστικό σύστημα, σε 
κοινόχρηστους χώρους (σχάρες όμβριων, κανάλια που διατρέχουν τους οικισμούς κ.λ.π) των περίπου (400) 
οικισμών της Π.Στ.Ε του πίνακα 1 του Παραρτήματος.  

- Το σύνολο των φρεατίων των μεγάλων πόλεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

- Το σύνολο των ορυζώνων (περίπου 9.000 στρέμματα) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

- Τα φυσικά συστήματα (περίπου 1.000 στρέμματα) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στα οποία δεν είναι  
δυνατή η επίγεια καταπολέμηση όπως αυτά θα υποδειχθούν από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Για την καλύτερη εποπτεία του έργου, ο ανάδοχος θα πρέπει παράλληλα να λειτουργήσει δίκτυο παγίδων 
σύλληψης ακμαίων κουνουπιών σε τριάντα (30) σταθερές θέσεις σε όλη την Π.ΣΤ.Ε. η διαχείριση του 
οποίου θα γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής. Επίσης θα τοποθετήσει παγίδες για 
προνύμφες του Aedes albopictus σε (100) θέσεις.

Η επανάληψη των ψεκασμών θα είναι σε άμεση συνάρτηση με τα ευρήματα προνυμφών κουνουπιών 
και θα διενεργείται κατόπιν δειγματοληψιών σε έκταση 60.000 στρ. εκτεταμένων εστιών αναπαραγω-
γής κουνουπιών και 9.000 στρεμμάτων ορυζώνων και με βάση την εμπειρία προηγούμενων επεμ-
βάσεων στις περιοχές εφαρμογής.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται αναλυτικά οι υπηρεσίες που οφείλει να προσφέρει ο Ανάδοχος 
στα πλαίσια του αντικειμένου του έργου δεδομένων των όσων αναφέρθηκαν προηγουμένως:

- Λεπτομερή φυτοκοινωνιολογική, αγροτική, περιαστική και αστική χαρτογράφηση.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει και να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή με την ανάθεση του 
έργου θεματικούς χάρτες στο εθνικό σύστημα αναφοράς «ΕΓΣΑ ’87» και κατάλληλης κλίμακας (π.χ. 
1:20.000) για το σύνολο της περιοχής παρέμβασης (αγροτικό, περιαστικό, φυσικό και αστικό σύστημα) 
καθώς και την συνεχή επικαιροποίηση τους κατά την διάρκεια του έργου.

-Δημιουργία επιχειρησιακών χαρτών (καθορισμός και σήμανση και τοποθέτηση στο πεδίο 
δειγματοληπτικών σταθμών).

Ο Ανάδοχος θα καθορίσει και θα αποτυπώσει το σύνολο των δειγματοληπτικών σταθμών και θα 
δημιουργήσει επιχειρησιακούς χάρτες. H σήμανση θα πρέπει να είναι ευκρινής στο σύνολο του πεδίου 
παρέμβασης καθ’ όλη την διάρκεια του έργου, και να παραδοθεί σε έντυπη και ψηφιακή μορφή.

-Καθημερινή παρακολούθηση των επιφανειακών υδάτινων σωμάτων και καταγραφή εμφάνισης και 
αφθονίας προνυμφών κουνουπιών, στους ορυζώνες, στο φυσικό και στο περιαστικό σύστημα των 
οικισμών της περιοχής.

Η καταγραφή των αποτελεσμάτων θα γίνεται καθημερινά σε πρωτόκολλα που θα συμπληρώνει ο 
Ανάδοχος, τα οποία θα διαθέτει στην Αναθέτουσα Αρχή σε κάθε ζήτηση.

-Υπόδειξη επιφανειών για ψεκασμό με ειδικά Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣΜηΑ) στο 
αγροτικό σύστημα και υδροβιότοπους.

Ο Ανάδοχος θα υποδεικνύει καθημερινά και θα κοινοποιεί 48 ώρες πριν τον ψεκασμό, στην Αναθέτουσα 
Αρχή με Fax ή ηλεκτρονικά αναλυτικό πρόγραμμα για τον ψεκασμό με ειδικά Συστήμα-
τα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣΜηΕΑ) που θα περιλαμβάνει την συνολική επιφάνεια προς ψεκασμό, 
τις πλάκες των ορυζώνων που θα ψεκαστούν και το αρδευτικό δίκτυο στο οποίο ανήκουν καθώς και της 
συνολικής επιφάνειας προς ψεκασμό των υδροβιοτόπων. Επίσης σε περιπτώσεις μη εκτέλεσης του 
προγραμματισμένου ψεκασμού θα κοινοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή εντός 36 ωρών μέσω Fax ή 
ηλεκτρονικά αναλυτική κατάσταση της περιοχής που δεν ψεκάστηκε καθώς και το πότε θα εκτελεστεί ο 
ψεκασμός.

- Έλεγχος αποτελεσματικότητας ψεκασμού με ειδικά Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών 
(ΣΜηΕΑ).

Ο Ανάδοχος θα πραγματοποιεί συχνούς και επισταμένους δειγματοληπτικούς ελέγχους αποτελεσμα-
τικότητας των ψεκασμών με ειδικά Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣΜηΑ), σύμφωνα με τις 
υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής. Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποδείξει την επανάληψη του 
ψεκασμού με ειδικά Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣΜηΑ) σε έκταση όπου τα αποτελέ-
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σματα των δειγματοληψιών των πληθυσμών των κουνουπιών, μετά από τους διενεργούμενους ελέγχους 
αποτελεσματικότητας, δεν είναι ικανοποιητικά.

- Διενέργεια ψεκασμών από εδάφους στο φυσικό και περιαστικό σύστημα των οικισμών της περιοχής 
και έλεγχος αποτελεσματικότητας τους.

Επισημαίνεται ότι τα απαιτούμενα για την εκτέλεση του έργου του επίγειου ψεκασμού στο φυσικό, 
περιαστικό και αστικό σύστημα, κατάλληλα και εγκεκριμένα από τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές σκευάσματα 
θα προμηθεύεται με δική του ευθύνη ο Ανάδοχος. Η Αναθέτουσα αρχή θα μπορεί κάθε στιγμή να 
διενεργεί ελέγχους τόσο για την καταλληλότητα (ημερομηνίες παρασκευής και λήξης, συνθήκες 
αποθήκευσης κ.ά.) όσο και για την ορθή χρήση εφαρμογής των φαρμάκων (δοσολογίες, μέτρα 
προστασίας των ψεκαστών, διαχείριση άδειων συσκευασιών κ.ά.). Στην πιστοποίηση των εφαρμογών θα 
χρησιμοποιηθούν οι καταγραφές που θα προκύψουν από τις συσκευές GPS.

Με βάση τα στοιχεία των καταγραφών και των αναλύσεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να υποδείξει την 
επανάληψη των ψεκασμών σε περιπτώσεις πλημμελούς εφαρμογής. 

- Διενέργεια ψεκασμών με ειδικά Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣΜηΑ) των ορυζώνων 
της ΠΕ Φθ/δας (περίπου 9.000 στρ.) και εκτεταμένων εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών σε 
περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές σε όλη την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, όπου χρειαστεί. Η 
συνολική έκταση που θα απαιτηθεί να ψεκαστεί καθόλη τη διάρκεια του έργου είναι 54.000 στρέμματα, 
ήτοι 18.000 στρ ετησίως. Οι ψεκασμοί θα γίνουν στις εστίες προνυμφών που θα εντοπισθούν από τις 
διενεργούμενες δειγματοληψίες. Η απόφαση για το χρόνο και το χώρο επέμβασης από ειδικευμένο 
προσωπικό θα λαμβάνεται με βάση το είδος των προνυμφών, το στάδιο ανάπτυξης, την αφθονία και την 
απόσταση από κατοικημένες περιοχές.

-Η διενέργεια δειγματοληψιών και το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών με στόχο την παρα-
κολούθηση της εξέλιξης ανάπτυξης των κουνουπιών (προνύμφες – τέλεια έντομα) στις περιοχές των 
ορυζώνων της Λαμίας. 

-Έλεγχος σημειακών εστιών ανάπτυξης προνυμφών και διενέργεια ψεκασμών από εδάφους στο αστικό 
σύστημα των οικισμών της περιοχής.

Σε συμφωνία με την Αναθέτουσα Αρχή θα πραγματοποιηθούν εφαρμογές καταπολέμησης κουνουπιών 
στους οικισμούς της περιοχής εφαρμογής του προγράμματος. Κατά προτεραιότητα οι εφαρμογές αυτές θα 
εφαρμοστούν σε αστικές διαδρομές ανοικτών ρεμάτων, στραγγιστικές τάφρους, και θέσεις Σταθμών 
Επεξεργασίας Λυμάτων. Σε περίπτωση που από την Αναθέτουσα Αρχή επιβεβαιωθούν χάρτες με 
πρόσθετες εστίες προνυμφών στο αστικό σύστημα, όπως ιδιωτικοί ατομικοί ή ομαδικοί βόθροι, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται στην επιβεβαίωσή τους και στη διενέργεια ψεκασμών με βάση αυτούς.

O Ανάδοχος θα προμηθεύεται με δική του ευθύνη τα κατάλληλα και εγκεκριμένα από τις αρμόδιες Εθνικές 
Αρχές σκευάσματα τα οποία και θα αποθηκεύει σε κατάλληλο χώρο και σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
ορθής αποθήκευσης και φύλαξης γεωργικών φαρμάκων ενώ η Αναθέτουσα Αρχή θα διενεργεί κατά την 
κρίση της και σε τακτά χρονικά διαστήματα τους απαραίτητους ελέγχους καταλληλότητας αυτών των 
σκευασμάτων.

-Διενέργεια παρεμβάσεων ακμαιοκτονίας και υπολειμματικής ακμαιοκτονίας σε επιλεγμένα σημεία της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Σε συμφωνία με την Αναθέτουσα Αρχή θα πραγματοποιηθούν δράσεις ελέγχου των εστιών αναπαρα-
γωγής και εφαρμογές προνυμφοκτονίας σε φρεάτια και λοιπές υδατοσυλλογές, καθώς και εφαρμογές 
ακμαιοκτονίας με τη χρήση σκευασμάτων με υπολειμματική δράση σε χώρους ανάπαυσης ακμαίων 
κουνουπιών που βρίσκονται σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Προνοιακά Ιδρύματα, κέντρα φιλοξενίας 
μεταναστών, φυλακές και σε λοιπές περιοχές του αστικού συμπλέγματος. Επίσης θα πρέπει να προβεί σε 
ψεκασμούς στα πλαίσια της προστασίας της δημόσιας υγείας από τη λεϊσμανίαση και του ζωικού 
κεφαλαίου από τις σκνίπες, μετά την έκδοση των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων .

-Παρακολούθηση όχλησης ακμαίων εντόμων (εντομοπαγίδες - humanbait, σε συνεννόηση με την 
Αναθέτουσα Αρχή).

Ο Ανάδοχος παρακολουθεί τη διακύμανση του πληθυσμού των ακμαίων κουνουπιών και σκνιπών στην 
περιοχή εφαρμογής του έργου. Η παρακολούθηση αυτή γίνεται με δίκτυο (30) τουλάχιστον δειγματολη-
πτικών σταθμών σύλληψης ακμαίων εντόμων με ενδεδειγμένες μεθόδους ελέγχου. Τα δεδομένα συλ-
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λογής καταγράφονται και αποτελούν παράγοντες για τη λήψη αποφάσεων και διορθωτικών ενεργειών 
από τον Ανάδοχο σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή.

- Εφαρμογή χωρικού μοντέλου πρόβλεψης για τις ασθένειες που μεταδίδονται από τα κουνούπια και 
κυρίως για την ελονοσία.

Στο μοντέλο αυτό θα ενσωματώνονται αξιόπιστα εντομολογικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά δεδομένα. 
Η καταγραφή πιθανών ενδιαιτημάτων μεταναστών από χώρες που ενδημεί η ελονοσία η λεπτομερέστερη 
καταγραφή της εμφάνισης κουνουπιών του είδους Anopheles sp. με αποτέλεσμα την δημιουργία χαρτών 
επικινδυνότητας με σκοπό την καλύτερη και πιο αποτελεσματική οργάνωση των δράσεων της καταπολέ-
μησης κουνουπιών, σε όλη την περιοχή της Περιφέρειας.

-Ενημέρωση Αναθέτουσας Αρχής, Δημοτικών Αρχών και τοπικού πληθυσμού για τους προβλεπόμενους 
κάθε ημέρα ψεκασμούς.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έγκαιρη ενημέρωση της Αναθέτουσας Αρχής και τουλάχιστον των 
Δημοτικών Αρχών της περιοχής σχετικά με το πρόγραμμα περιφοράς που θα ακολουθήσει τόσο για την 
παρακολούθηση από εδάφους των προνυμφών στο αγροτικό, περιαστικό, φυσικό και αστικό σύστημα της 
περιοχής όσο και για τους διενεργούμενους ψεκασμούς καθώς και για τυχόν αλλαγές αυτού για 
οποιονδήποτε λόγο.

-Άλλες συμπληρωματικές ενέργειες

Ο Ανάδοχος μετά από συνεργασία και συμφωνία με την Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να προβεί σε όλες τις 
ενδεικνυόμενες επιπλέον ενέργειες που θα διασφαλίσουν το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα όπως υποβολή 
προτάσεων για τον περιορισμό εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών και την ορθολογική διαχείριση των 
υδάτων στην περιοχή εφαρμογής του έργου καθώς και της ανάδειξης περιοχών υψηλού κινδύνου για 
εκδήλωση κρουσμάτων από μεταδιδόμενους με κουνούπια λοιμογόνους παράγοντες και προσαρμογή των 
δράσεων καταπολέμησης με βάση την επικινδυνότητα των επιμέρους περιοχών.

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να διαθέτει εξοπλισμό και τεχνογνωσία για την ανάληψη δράσεων 
εκνεφώσεων ULV στην περίπτωση που θα υπάρξει η σχετική ανάγκη (π.χ. εμφάνιση ανθρωπίνων 
κρουσμάτων εγκεφαλίτιδας ιού του Δυτικού Νείλου ή άλλων ασθενειών στις οποίες ενέχονται τα 
κουνούπια) και τις σχετικές αδειοδοτήσεις. Επίσης προβλέπεται ότι στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου θα 
διενεργηθούν και παρεμβάσεις για την καταπολέμηση των σκνιπών που ευθύνονται για την λεϊσμανίαση 
και για τον καταρροϊκό πυρετό μετά από σχετικές εντολές της Αναθέτουσας Αρχής.

- Παράδοση Τελικής Έκθεσης Πεπραγμένων και περιοδικών αναφορών.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά το πέρας του έργου να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή αναλυτική 
Τελική Έκθεση Πεπραγμένων, η οποία θα περιλαμβάνει αναλυτικά το σύνολο των στοιχείων για την 
πορεία εξέλιξης του έργου. Επιπλέον στην Έκθεση αυτή θα περιλαμβάνεται αναλυτική αναφορά με βάση 
το σύνολο των σημείων της μεθοδολογίας του έργου, και τις διορθώσεις ή συμπληρώσεις που 
ενδεχομένως θα του υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. Πέραν της Έκθεσης αυτής ο Ανάδοχος 
συντάσσει, εφόσον του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, περιοδικές αναφορές - το περιεχόμενο των 
οποίων είναι συμβατό με το έργο - τις οποίες υποβάλλει σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει για τυχόν δυσκολίες ή προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά την 
εφαρμογή σε κάθε περιοχή και αξιολογήσει τμηματικά και συλλογικά το έργο και να τεκμηριώνει την 
επιφάνεια που ψεκάστηκε. Μετά το τέλος της εφαρμογής θα πρέπει να διενεργήσει δειγματοληπτικούς 
ελέγχους για τη διαπίστωση τυχόν υπολειμμάτων των βιοκτόνων που έχουν χρησιμοποιηθεί και που 
προβλέπεται από την άδεια έγκρισης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Επίσης διευκρινίζεται ότι οι εργασίες που αφορούν στην παρακολούθηση του πληθυσμού των 
προνυμφών στο αγροτικό, περιαστικό και φυσικό σύστημα της περιοχής θα διενεργούνται εάν υπάρξει 
ανάγκη, κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής, όλες τις μέρες της εβδομάδας (ακόμη και 
Σαββατοκύριακο ή Αργίες).

Η Αναθέτουσα Αρχή θα παρακολουθεί και θα ελέγχει το έργο του Αναδόχου, μέσω της τήρησης 
εβδομαδιαίων ειδικά σχεδιασμένων πρωτοκόλλων παρακολούθησης, τα οποία θα περιλαμβάνουν 
συγκεκριμένα σημεία /ενέργειες ελέγχου. Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποδέχεται 
οποτεδήποτε ζητηθεί αυτό σχετικούς ελέγχους από την Διαπαραταξιακή Επιτροπή του άρθρου 6 παρ.1.2.
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Ο ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει λογισμικό σε τέσσερα σημεία που θα του υποδειχτούν από 
την αναθέτουσα αρχή όπου θα παρακολουθούνται οι δράσεις εφαρμογής πεδίου σε όλη την έκταση 
εφαρμογή  από τις καταγραφές των GPS. Οι καταγραφές αυτές θα αποτελούν στοιχεία πιστοποίησης 
των εφαρμογών πεδίου.

Παράδοση Ενδιάμεσων και Τελικής Έκθεσης Πεπραγμένων και περιοδικών αναφορών.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται κάθε έτος με τα παραδοτέα πληρωμής Δ1 και Δ2 να παραδίδει στην 
Αναθέτουσα Αρχή Έκθεση Πεπραγμένων έτους και με την ολοκλήρωση του έργου Τελική Έκθεση 
Πεπραγμένων, η οποία θα περιλαμβάνει αναλυτικά το σύνολο των στοιχείων για την πορεία εξέλιξης του 
έργου. Επιπλέον στην Έκθεση αυτή θα περιλαμβάνεται αναλυτική αναφορά με βάση το σύνολο των 
σημείων της μεθοδολογίας του έργου, και τις διορθώσεις ή συμπληρώσεις που ενδεχομένως θα του 
υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. Πέραν της Έκθεσης αυτής ο Ανάδοχος συντάσσει, εφόσον του 
ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, περιοδικές αναφορές - το περιεχόμενο των οποίων είναι συμβατό με 
το έργο - τις οποίες υποβάλλει σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει για τυχόν δυσκολίες ή προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά την 
εφαρμογή σε κάθε περιοχή να αξιολογήσει τμηματικά και συλλογικά το έργο και να τεκμηριώνει την 
επιφάνεια που ψεκάστηκε. Πέραν της Έκθεσης αυτής ο Ανάδοχος συντάσσει, εφόσον του ζητηθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή, περιοδικές αναφορές - το περιεχόμενο των οποίων είναι συμβατό με το έργο, όπως 
αυτό περιγράφεται στο παρόν άρθρο - τις οποίες υποβάλλει σε εύλογο χρονικό διάστημα. 

α. Έναρξη προγράμματος

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να ξεκινήσει άμεσα το έργο με την ανάθεση αυτού. Πιο 
συγκεκριμένα ο ανάδοχος σε διάστημα (10) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης πρέπει να 
παραδώσει τα ακόλουθα:

1. ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ

Γεωαναφερμένους επικαιροποιημένους επιχειρησιακούς χάρτες των μεγάλων υγροτόπων της 
Περιφέρειας (1:20.000).

2. ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ - ΑΣΤΙΚΟ

Να κατασκευάσει και να παραδώσει γεωαναφερμένους χάρτες της περιοχής εφαρμογής του έργου (σε 
400 περίπου οικισμούς) και να χωροθετήσει τους δειγματοληπτικούς σταθμούς ( 1:20.000)

3. ΟΡΥΖΩΝΕΣ

Να τοποθετήσει επί γεωαναφερόμενου χάρτη, να κωδικοποιήσει και να εμβαδομετρήσει τα επιμέρους 
αγροτεμάχια καλλιέργειας ρυζιού και να παραδώσει τους σχετικούς χάρτες στην αναθέτουσα αρχή 
(1:20.000)

4. ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΓΙΔΩΝ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΑΚΜΑΙΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ

Να χωροθετήσει το δίκτυο των τριάντα (30) παγίδων σύλληψης ακμαίων εντόμων που να καλύπτει όλη 
την Περιφέρεια και να παραδώσει τις συντεταγμένες των θέσεων τοποθέτησης αυτών.

Να διαθέτει χαρτογραφικά υπόβαθρα της περιοχής εφαρμογής του έργου, να χωροθετήσει τους 
δειγματοληπτικούς σταθμούς και να διαθέσει στο πεδίο τον απαραίτητο εξοπλισμό και το απαιτούμενο 
προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευμένο, των οποίων οι ελάχιστες απαιτήσεις περιγράφονται στη συνέχεια. 

Το έργο θα πρέπει να λαμβάνει χώρα ταυτόχρονα σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας.

β) Να διαθέτουν το ακόλουθο Επιστημονικό – Τεχνικό Προσωπικό.

Επιστημονικό Προσωπικό:

1.  Ένας (1) επιστήμονας (Βιολόγος, Γεωπόνος, Χημικός, Φυσικός, Τεχνολόγος Γεωπόνος, Επόπτης 
Υγείας ή συναφούς ειδικότητας), ως συντονιστής του έργου, με αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον 
τριών ετών) σε θέματα καταπολέμησης κουνουπιών, εντοπισμού εστιών αναπαραγωγής προνυμφών, 
ταυτοποίησης προνυμφών και ακμαίων, καθώς και ως υπεύθυνος εργαστηριακής υποστήριξης και 
εκπαίδευσης, με αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία στην παρακολούθηση διακύμανσης πληθυσμού 
κουνουπιών συστηματική ταξινόμηση προνυμφών και ακμαίων κουνουπιών σε επίπεδο είδους και 
εφαρμογής ενός χωρικού μοντέλου πρόβλεψης για τις ασθένειες που μεταδίδονται από τα κουνούπια 
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και κυρίως για την επανεμφάνιση της ελονοσίας (αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, αποδεικτικά 
στοιχεία εμπειρίας, τίτλοι σπουδών και Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής συμμετοχής)

2. Ένας (1) επιστήμονας (Βιολόγος, Γεωπόνος, Χημικός, Φυσικός, Τεχνολόγος Γεωπόνος, Επόπτης Υγείας 
ή συναφούς ειδικότητας), ως αναπληρωτής συντονιστής του έργου, με αποδεδειγμένη εμπειρία 
(τουλάχιστον δύο ετών) σε θέματα καταπολέμησης κουνουπιών, εντοπισμού εστιών αναπαραγωγής 
προνυμφών, ταυτοποίησης προνυμφών και ακμαίων και εφαρμογής ενός χωρικού μοντέλου πρόβλεψης 
για τις ασθένειες που μεταδίδονται από τα κουνούπια και κυρίως για την επανεμφάνιση της ελονοσίας 
(αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, αποδεικτικά στοιχεία εμπειρίας, τίτλοι σπουδών και Υπεύθυνη 
Δήλωση αποδοχής συμμετοχής)

3. Τέσσερις (4) επιστήμονες (Βιολόγοι, Γεωπόνοι, Χημικοί, Φυσικοί, Τεχνολόγοι Γεωπόνοι, Επόπτες 
Υγείας ή συναφούς ειδικότητας) με μέση διετή εμπειρία σε θέματα χρήσης σκευασμάτων, εφαρμογών 
προνυμφοκτονίας, εντοπισμού εστιών αναπαραγωγής προνυμφών, ταυτοποίησης ακμαίων και 
προνυμφών, ακμαιοκτονίας και υπολειμματικής ακμαιοκτονίας και χρήσης GIS (αναλυτικά βιογραφικά 
σημειώματα, αποδεικτικά στοιχεία εμπειρίας, τίτλοι σπουδών και Υπεύθυνες Δηλώσεις αποδοχής 
συμμετοχής).

Τεχνικό Προσωπικό :

1.Τριάντα οκτώ (38) δειγματολήπτες-ψεκαστές με γνώσεις ταυτοποίησης προνυμφών κουνουπιών ανά 
γένος και στάδιο ανάπτυξης και εκτίμησης της πληθυσμιακής πυκνότητας, ορθής εφαρμογής 
εντομοκτόνων σκευασμάτων ικανούς να καλύψουν το σύνολο των αναγκών του έργου και τον 
ολοκληρωμένο έλεγχο των εστιών αναπαραγωγής που βρίσκεται στο πεδίο εφαρμογής του έργου το 
οποίο θα εκτελέσουν.

Χειριστές ΣμηΕΑ :

1.Τρεις (3) χειριστές ΣμηΕΑ (Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών) με άδεια χειριστή ΣμηΕΑ Α1 
και Α3 του Ευρωπαϊκού κανονισμού της EASA, οι οποίοι να περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο πτητικής 
λειτουργίας του προσφέροντος το οποίο θα πρέπει να είναι εγκεκριμένο για αεροψεκασμούς. Οι 
χειριστές ΣμηΕΑ μπορούν να είναι ταυτόχρονα και άτομα του Επιστημονικού ή του Τεχνικού 
προσωπικού του προσφέροντος. (πτυχία και υπεύθυνη δήλωση αποδοχής συμμετοχής).

Το ανωτέρω προσωπικό (Επιστημονικό –Τεχνικό) θα πρέπει να είναι διαθέσιμο στην περιοχή εφαρμογής 
του έργου καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης του έργου. 

γ. ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ο ανάδοχος του έργου οφείλει να διαθέσει όλο τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό που 
απαιτείται για την επιτυχή εκτέλεση του έργου και συγκεκριμένα:

1.- ‘Εξι (6) Ι.Χ. αυτοκίνητα, για την επίγεια παρακολούθηση προνυμφών, την παρακολούθηση 
αποτελεσματικότητας των ψεκασμών την εκτέλεση καταπολέμησης προνυμφών σε μικρής έκτασης 
εστίες αναπαραγωγής και την παρακολούθηση ακμαίων εντόμων (αποδεικτικά κτήσης ή δικαιώματος 
χρήσης).

2.- Δύο (2) Ι.Χ. αυτοκίνητα, για τον έλεγχο των ψεκασμών (αποδεικτικά κτήσης ή δικαιώματος χρήσης)

3.- Δέκα (10) ψεκαστικά επαγγελματικά οχήματα ανοικτού τύπου (pickup) με τετρακίνηση, για την 
εκτέλεση των επίγειων ψεκασμών και δειγματοληψιών με άδειες κατάλληλες για την χρήση για την 
οποία προορίζονται - αποδεικτικά κτήσης ή δικαιώματος χρήσης.

4.- Ένα (1) σύστημα ULV ελεγχόμενων σταγονιδίων υπέρμικρου όγκου για ψεκασμούς σε περιοχές που 
δεν μπορεί να προσεγγίσει άλλος τύπος ψεκαστικού που να μπορεί εξ ίσου καλά να αποδώσει την 
εργασία αυτή (αποδεικτικά κτήσης ή δικαιώματος χρήσης).

5.- Δέκα (10) ψεκαστικά για τους από εδάφους ψεκασμούς (αποδεικτικά κτήσης ή δικαιώματος χρήσης).
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6.-Δέκα (10) AVL ή άλλη συσκευή με δυνατότητα καταγραφής και εξαγωγής διαδρομών και εφαρμογών 
ψεκασμού ανά όχημα ψεκασμού (αποδεικτικά κτήσης ή δικαιώματος χρήσης) και το απαραίτητο 
λογισμικό για την σε πραγματικό χρόνο παρακολούθηση των εφαρμογών.

7.-Δέκα (10) συσκευές καταγραφής δειγματοληψιών πεδίου με δυνατότητα αποστολής δεδομένων 
δειγματοληψιών σε πραγματικό χρόνο.

8.-Τρία (3) ΣμηΕΑ (Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών) που πληρούν τους όρους τις 
προϋποθέσεις και τους περιορισμούς, που θέτει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) για τους από 
αέρος ψεκασμούς κατά την εκτέλεση του έργου. (Να κατατεθούν ο αριθμός εκμεταλλευομένου, η άδεια 
πτητικής λειτουργίας, το εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας, ο τύπος κάθε ΣμηΕΑ, ασφάλεια του ΣμηΕΑ και 
έντυπα τεχνικών χαρακτηριστικών , η ανυψωτική του ικανότητα και το swath του ψεκαστικού 
συστήματος.)

9.- Εξοπλισμός πτητικών μέσων:

-Να διαθέτουν ένα ψεκαστικό σύστημα με τουλάχιστον τέσσερα ακροφύσια.

-Να διαθέτουν δεξαμενή τουλάχιστον (10) λίτρων.

-Το πλάτος ψεκασμού να είναι τουλάχιστον (4) μέτρα.

Ειδικότερα για την απόδειξη των παραπάνω απαιτούνται prospectus των εργοστασίων κατασκευής, 
πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, άδειες που αποδεικνύουν το έτος κατασκευής των μέσων αυτών, το 
επίπεδο συντήρησης, την δυνατότητα απόδοσης για την εργασία που προορίζονται (ψεκασμοί από 
εδάφους), ως και κάθε άλλο κατά την κρίση του προσφέροντος αποδεικτικό στοιχείο.

Σε ότι αφορά τα επαγγελματικά οχήματα θα πρέπει να κατατεθούν άδειες κυκλοφορίας όπου θα 
εμφανίζεται ότι η άδεια χρήσης τους είναι αντίστοιχη με την εργασία για την οποία προορίζονται στο 
έργο.

Ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός που θα δηλωθεί θα πρέπει να βρίσκεται καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης στην περιοχή του έργου.

Σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση του έργου η Διευθύνουσα Αρχή με τις Επιτροπές Παρακολούθησης 
και Πιστοποίησης και Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής κρίνει ανεπαρκή τον παραπάνω εξοπλισμό 
για την καλή εκτέλεση του έργου, διατηρεί το δικαίωμα να υποχρεώσει τον ΑΝΑΔΟΧΟ να διαθέσει ότι 
επιπλέον απαιτηθεί.

Σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασης του με 
εφεδρικό. Σε περίπτωση που ο ψεκασμός καθυστερεί πάνω από 24 ώρες θα επιβάλλεται από την 
Αναθέτουσα Αρχή μετά από εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ποινική ρήτρα δύο χιλιάδων ευρώ 
(2.000 €) για κάθε επιπλέον εικοσιτετράωρο.

Ειδικότερα σε περίπτωση σοβαρής βλάβης του ΣμηΕΑ ο ανάδοχος θα πρέπει να ενημερώσει τη 
Διευθύνουσα Υπηρεσία άμεσα για το είδος της βλάβης και το χρόνο αποκατάστασης αυτής, καθώς και το 
χρόνο έναρξης των ψεκασμών.

Στην περίπτωση που τα μηχανήματα εδάφους, υποστούν κατά την διάρκεια του έργου βλάβη, η οποία 
είναι αδύνατο να επισκευασθεί εντός χρονικού διαστήματος, τέτοιου που να διασφαλίζεται η έγκαιρη και 
σωστή εκτέλεση του ανατιθέμενου έργου στον ΑΝΑΔΟΧΟ, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να 
αναθέσει ανάλογο ή μικρότερο μεγέθους έργου σε άλλο εργολάβο, που θα κριθεί ότι είναι σε θέση με τον 
εξοπλισμό που διαθέτει, να καλύψει έγκαιρα και σωστά τις ανάγκες του έργου, με την ίδια τιμή που είχε 
ανατεθεί στον πρώτο ΑΝΑΔΟΧΟ. Εάν αυτό είναι αδύνατο να γίνει μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης, η 
Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να διακόψει το έργο και να εκπέσει υπέρ αυτού η εγγύηση καλής εκτέλεσης του 
έργου

δ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η επιστημονική ομάδα του Αναδόχου πρέπει να διαθέτει τη γνώση και εμπειρία προκειμένου:
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1. Να διενεργεί με ασφάλεια τους απαιτούμενους ψεκασμούς.

2. Να καταγράψει, οριοθετήσει και χαρτογραφήσει το σύνολο των εστιών αναπαραγωγής στο πεδίο 
εφαρμογής του έργου.

3. Να εκπονήσει την απαιτούμενη οικολογική χαρτογράφηση του φυσικού συστήματος.

4. Να εκπονήσει το σχέδιο εφαρμογής του έργου και να το προσαρμόζει στις εκάστοτε ανάγκες του , 
ανάλογα με την εξέλιξη του έργου, τις κλιματολογικές συνθήκες και τους όποιους εξωτερικούς παράγοντες 
συμμετέχουν στην ανάπτυξη πληθυσμών κουνουπιών.

5. Να εκπαιδεύσει και να ελέγχει το τεχνικό προσωπικό στις μεθόδους δειγματοληψίας και ψεκασμού.

6. Να πραγματοποιεί τις αναγκαίες εργασίες εργαστηρίου για την ταυτοποίηση προνυμφών και ακμαίων 
κουνουπιών σε επίπεδο είδους

7. Να ελέγχει την αποτελεσματικότητα του έργου και να προβαίνει στις επιβαλλόμενες διορθωτικές 
ενέργειες.

8. Η συνολική ευθύνη για την υλοποίηση του έργου βαρύνει τον Ανάδοχο, ο οποίος εκπροσωπείται από 
τον ορισμένο συντονιστή έργου.

ε. ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε ενέργειες ενημέρωσης των πολιτών της ΠΣΤΕ και να δηλώσει την 
λειτουργία Ανοιχτής Γραμμής Επικοινωνίας με τους πολίτες, μέσω της οποίας το σύνολο των πολιτών θα 
μπορεί να ενημερώνει για την ύπαρξη νέων ή μη εντοπισμένων εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών, να 
διατυπώνει παράπονα κ.α. Οι κλήσεις που θα πραγματοποιούνται θα καταγράφονται από τον Ανάδοχο 
και θα δίνονται στην Αναθέτουσα Αρχή σε κάθε ζήτηση.

Μεταξύ των άλλων ενεργειών ενημέρωσης ο ανάδοχος θα πραγματοποιήσει την ενημέρωση των πολιτών 
των κυριότερων πόλεων (Λαμία, Χαλκίδα, Θήβα, Λιβαδειά, Αμφισσα) της Περιφέρειας με φυλλάδιο που 
θα μοιράσει.

στ. ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προμηθευθεί και να διαθέσει το σύνολο των απαιτούμενων 
σκευασμάτων για την επιτυχή εκτέλεση των συνολικών ψεκασμών του έργου. Τα σκευάσματα που θα 
χρησιμοποιηθούν για το έργο καταπολέμησης θα είναι εγκεκριμένα για ανάλογη χρήση από τις αρμόδιες 
Εθνικές Αρχές. Επισημαίνεται ότι η καταπολέμηση των προνυμφών των κουνουπιών σε οικολογικά 
προστατευόμενες και ευαίσθητες περιοχές πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με χρήση βιολογικού 
σκευάσματος (ΒΤΙ) του οποίου η δράση είναι εκλεκτική.

Η συνολική διαχείριση των σκευασμάτων και των συσκευασιών τους δηλαδή η προμήθεια, μεταφορά και 
αποθήκευση τους πριν και μετά τη χρήση τους θα γίνεται από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
ορθής αποθήκευσης και φύλαξης γεωργικών φαρμάκων ενώ η Αναθέτουσα Αρχή θα διενεργεί κατά την 
κρίση της και σε τακτά χρονικά διαστήματα τους απαραίτητους ελέγχους καταλληλότητας αυτών των 
σκευασμάτων.

Η χρήση τους θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως των σκευασμάτων, όπως αυτή ορίζεται από την 
κατασκευάστρια εταιρεία σε συνάρτηση με την σχετική έγκριση από τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές.

Ο Ανάδοχος ευθύνεται για οποιοδήποτε ατύχημα γίνει κατά ή εξ αιτίας των ψεκαστικών εφαρμογών που 
διενεργεί καθώς και για την ασφάλεια εργαζομένων, κατοίκων, επισκεπτών και την προστασία του 
περιβάλλοντος. Σημειώνεται ότι οι χειριστές των ψεκαστικών μέσων, για δική τους ασφάλεια, πρέπει να 
κάνουν εφαρμογή του ψεκαστικού υγρού με πλήρη εξοπλισμό προφύλαξης (κράνος, φόρμα, γάντια κ.ά).

Ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει τον ψεκασμό σε έκταση όπου εφαρμόστηκε 
πλημμελώς σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στη παρούσα διακήρυξη.

Ιδιαίτερη μέριμνα θα δοθεί στην προστασία των κατοίκων. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ενημερώνει με 
κατάλληλο τρόπο και έγκαιρα μέσω των Δημοτικών Αρχών τους κατοίκους της περιοχής αλλά και κάθε 
ενδιαφερόμενο, για την έκταση που προγραμματίζεται να γίνει ψεκασμός για την έγκαιρη μετακίνηση και 
προστασία των ζώων. Το ίδιο ισχύει και για τους κατοίκους των περιοχών.
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Σε κάθε περίπτωση θα εφαρμοστούν πλήρως τα προβλεπόμενα στις σχετικές εγκυκλίους των αρμόδιων 
υπουργείων, είτε αναφέρονται είτε όχι στην παρούσα διακήρυξη.

Πίνακας 1 : Πόλεις – Οικισμοί όπου θα πραγματοποιηθούν αστικές  και περιαστικές 
παρεμβάσεις ανά Π.Ε. και Δήμο

Π.Ε ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Δήμος Οικισμός Δήμος Οικισμός

Αλιάρτου-Θεσπιέων Αλίαρτος Λεβαδέων Βασιλικά

Αλιάρτου-Θεσπιέων Νεοχώρι Λεβαδέων Δαύλεια

Αλιάρτου-Θεσπιέων Λεοντάρι Λεβαδέων Θούριο

Αλιάρτου-Θεσπιέων Μάζι Λεβαδέων Λαφύστιο

Αλιάρτου-Θεσπιέων Μαλάκι Λεβαδέων Λιβαδειά

Αλιάρτου-Θεσπιέων Πέτρα Λεβαδέων Μαυρονέρι

Αλιάρτου-Θεσπιέων Σωληνάρι Λεβαδέων Κορώνεια

Αλιάρτου-Θεσπιέων Θεσπιές Λεβαδέων Κυριάκι

Αλιάρτου-Θεσπιέων Άσκρη Λεβαδέων Σκούρτα

Αλιάρτου-Θεσπιέων Μαυρομμάτι Λεβαδέων Παρόρι

Αλιάρτου-Θεσπιέων Υψηλάντης Λεβαδέων Περαχώρι

Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας Αντίκυρα Λεβαδέων Προσήλιο

Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας Δίστομο Λεβαδέων Προφήτης Ηλίας

Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας Παραλία Διστόμου Λεβαδέων Ρωμαίικο

Θηβαίων Άγιος Βασίλειος Λεβαδέων Ταρσός

Θηβαίων Άγιος Νικόλαος Λεβαδέων Τζιμαίικα

Θηβαίων Αλυκή Θηβαίων Βάγια

Θηβαίων Αμπελοχώρι Θηβαίων Δομβραίνα

Θηβαίων Ελαιώνας Λεβαδέων Τσουκαλάδες

Θηβαίων Ελλοπία Λεβαδέων Χαιρώνεια

Θηβαίων Θήβα Ορχομενού Άγιος Ανδρέας

Θηβαίων Θίσβη Ορχομενού Άγιος Δημήτριος

Θηβαίων Καλαμάκι Ορχομενού Άγιος Ιωάννης

Θηβαίων Καπαρέλλι Ορχομενού Άγιος Σπυρίδων

Θηβαίων Καταυλισμός Τσιγγάννων Ορχομενού Ακραίφνιο

Θηβαίων Λεύκτρα Ορχομενού Διόνυσος

Θηβαίων Λουτούφιο Ορχομενού Καρυά

Θηβαίων Μελισσοχώρι Ορχομενού Κάστρο

Θηβαίων Μουρίκι Ορχομενού Κόκκινο
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Θηβαίων Νεοχωράκι Ορχομενού Λούτσι

Θηβαίων Ξηρονομή Ορχομενού Μαυρόγεια

Θηβαίων Όρμος Αγίου Ιωάννου Ορχομενού Ορχομενός

Θηβαίων Παραλία Ορχομενού Παύλος

Θηβαίων Παραλία Λιβαδόστρας Ορχομενού Πύργος

Θηβαίων Παραλία Προδρόμου(Σαράντη) Ορχομενού Στροβικό

Θηβαίων Πλατανάκια  Τανάγρας Ασωπία

Θηβαίων Πλαταιές Τανάγρας Άγιος Θωμάς

Θηβαίων Πρόδρομος Τανάγρας Άρμα

Θηβαίων Τάχιο Τανάγρας Δήλεσι

Θηβαίων Ύπατο Τανάγρας Κλειδί

Λεβαδέων Αγία Παρασκευή Τανάγρας Οινόη

Λεβαδέων Άγιος Αθανάσιος Τανάγρας Οινόφυτα

Λεβαδέων Άγιος Βλάσσιος Τανάγρας Πλάκα

Λεβαδέων Άγιος Γεώργιος Τανάγρας Σχηματάρι

Λεβαδέων Ακόντιο Τανάγρας Τανάγρα

Λεβαδέων Αλαλκομενές  Τανάγρας Ε.Ο. Αθηνών – 
Θεσ/νικης Δ.Ε. 
Σχηματαρίου

Λεβαδέων Ανθοχώρι  Τανάγρας Καλλιθέα

Π.Ε ΕΥΒΟΙΑΣ

Δήμος Οικισμός Δήμος Οικισμός

Διρφύων-Μεσσαπίων Βουνοί Κύμης– Αλιβερίου Λοφίσκος

Διρφύων-Μεσσαπίων Καστέλλα Κύμης– Αλιβερίου Μηλάκι

Διρφύων-Μεσσαπίων Λούτσα Κύμης– Αλιβερίου Μπούφαλο

Διρφύων-Μεσσαπίων Μακρυκάππα Κύμης– Αλιβερίου Παραλία Ζάρακων

Διρφύων-Μεσσαπίων Νεροτριβιά Κύμης– Αλιβερίου Παραλία Καράβου

Διρφύων-Μεσσαπίων Παραλία Πολιτικών Κύμης– Αλιβερίου Παραλία Κύμης

Διρφύων-Μεσσαπίων Πισσώνας Κύμης– Αλιβερίου Πετριές

Διρφύων-Μεσσαπίων Πολιτικά Κύμης– Αλιβερίου Πλατάνα

Διρφύων-Μεσσαπίων Τριάδα Κύμης– Αλιβερίου Πράσινο

Διρφύων-Μεσσαπίων Ψαχνά Κύμης– Αλιβερίου Πυργί

Ερέτριας Αμάρυνθος Κύμης– Αλιβερίου Χήλη

Ερέτριας Άνω Βάθεια Μαντουδίου-Λίμνης –Αγ Άννας Αγκάλη
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Ερέτριας Γαλάζια Νερά Μαντουδίου-Λίμνης –Αγ Άννας Αχλάδι

Ερέτριας Ερέτρια Μαντουδίου-Λίμνης –Αγ Άννας Σκεπαστή

Ερέτριας Καλλιθέα Μαντουδίου-Λίμνης –Αγ Άννας Μαντούδι

Ερέτριας Μαλακόντα Μαντουδίου-Λίμνης –Αγ Άννας Σηπιά

Ερέτριας Γυμνό Μαντουδίου-Λίμνης –Αγ Άννας Ροβιές

Ιστιαίας-Αιδηψού Αγιόκαμπος Μαντουδίου-Λίμνης –Αγ Άννας Χρόνια

Ιστιαίας-Αιδηψού Αγριοβότανο Μαντουδίου-Λίμνης –Αγ Άννας Κοτσικιά

Ιστιαίας-Αιδηψού Βασιλικά Μαντουδίου-Λίμνης –Αγ Άννας Πήλι (παραλία)

Ιστιαίας-Αιδηψού Βουτάς Μαντουδίου-Λίμνης –Αγ Άννας Μυρτιάς

Ιστιαίας-Αιδηψού Γούβες Μαντουδίου-Λίμνης –Αγ Άννας Κεράμεια

Ιστιαίας-Αιδηψού Ελληνικά Μαντουδίου-Λίμνης –Αγ Άννας Μετόχι

Ιστιαίας-Αιδηψού Ήλια Μαντουδίου-Λίμνης –Αγ Άννας Προκόπι

Ιστιαίας-Αιδηψού Κανατάδικα Μαντουδίου-Λίμνης –Αγ Άννας Στροφυλιά

Ιστιαίας-Αιδηψού Καμάρια Μαντουδίου-Λίμνης –Αγ Άννας Λίμνη

Ιστιαίας-Αιδηψού Κάτω Μονοκαρυά Μαντουδίου-Λίμνης –Αγ Άννας Φαράκλα

Ιστιαίας-Αιδηψού Λουτρά Αιδηψού Μαντουδίου-Λίμνης –Αγ Άννας Κεχριές

Ιστιαίας-Αιδηψού Μονοκαρυά Μαντουδίου-Λίμνης –Αγ Άννας Δαφνούσσα

Ιστιαίας-Αιδηψού Νέα Σινασσός Μαντουδίου-Λίμνης –Αγ Άννας Φραγκάκι

Ιστιαίας-Αιδηψού Νέος Πύργος Χαλκιδέων Άγιος Νικόλαος

Ιστιαίας-Αιδηψού Νεοχώρι Κύμης– Αλιβερίου Κουτουμουλάς

Ιστιαίας-Αιδηψού Παραλία Αγίου Νικολάου Κύμης– Αλιβερίου Κριεζά

Ιστιαίας-Αιδηψού Πευκί Κύμης– Αλιβερίου Κύμη

Ιστιαίας-Αιδηψού Ροδοδάφνη Κύμης– Αλιβερίου Βέλος

Ιστιαίας-Αιδηψού Ωραιοί Κύμης– Αλιβερίου Κόσκινα

Ιστιαίας-Αιδηψού Λιχάδα Κύμης– Αλιβερίου
Ε.Ο. Αλιβέρι - 
Λέπουρα

Ιστιαίας-Αιδηψού Αιδηψός Κύμης– Αλιβερίου Κατάκαλος

Ιστιαίας-Αιδηψού Γιάλτρα Κύμης– Αλιβερίου Όριο

Ιστιαίας-Αιδηψού Λουτρά Γιάλτρων Κύμης– Αλιβερίου Ορολόγιο

Ιστιαίας-Αιδηψού Βαρβάρα Κύμης– Αλιβερίου Άγιος Δημήτριος

Ιστιαίας-Αιδηψού Άγιος Κύμης– Αλιβερίου Άγιοι Απόστολοι

Ιστιαίας-Αιδηψού Ιστιαία Κύμης– Αλιβερίου Άγιος Ιωάννης

Ιστιαίας-Αιδηψού Ταξιάρχης Κύμης– Αλιβερίου Άγιος Λουκάς

Ιστιαίας-Αιδηψού Κυπαρίσσι Κύμης– Αλιβερίου Αλιβέρι

Ιστιαίας-Αιδηψού Καστανιώτισσα Κύμης– Αλιβερίου Δύστος

Ιστιαίας-Αιδηψού Άγιος Γεώργιος Κύμης– Αλιβερίου Ζάρακες
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Ιστιαίας-Αιδηψού Νέα Σινασός Κύμης– Αλιβερίου Αλώνια

Ιστιαίας-Αιδηψού Γερακιού Κύμης– Αλιβερίου Αργυρό

Ιστιαίας-Αιδηψού Αρτεμίσιο Κύμης– Αλιβερίου Αυλωνάρι

Ιστιαίας-Αιδηψού Ασμήνι Κύμης– Αλιβερίου Λέπουρα

Ιστιαίας-Αιδηψού Ε.Ο. Ν. Αρτάκη – Λ. 
Αιδηψού Χαλκιδέων Άγιος Μηνάς

Ιστιαίας-Αιδηψού Ψαροπούλι Χαλκιδέων Ανθηδώνα

Καρύστου Αλμυροπόταμος Χαλκιδέων Αφράτιο

Καρύστου Δήλησσο Χαλκιδέων Βαθύ

Καρύστου Μαρμάρι Χαλκιδέων Βασιλικό

Καρύστου
Παραλία 
Αλμυροποτάμου Χαλκιδέων Δροσιά

Καρύστου Φηγιάς Χαλκιδέων Παραλία Αυλίδος

Καρύστου Χάνια Χαλκιδέων Καλοχώρι-Παντείχι

Καρύστου Παναγιά Χαλκιδέων Λευκαντί

Καρύστου Ραπταίοι Χαλκιδέων Λουκίσια

Καρύστου Στύρα Χαλκιδέων Μύτικας

Καρύστου Κάρυστος Χαλκιδέων Νέα Αρτάκη

Χαλκιδέων Ξυρόβρυση Χαλκιδέων Νέα Λάμψακος

Χαλκιδέων Παραλία Αυλίδος Χαλκιδέων Φάρος

Χαλκιδέων Χαλκίδα Χαλκιδέων Φύλλα

Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Δήμος Οικισμός Δήμος Οικισμός Δήμος Οικισμός

Αμφίκλειας – Ελάτειας Αγία Παρασκευή Δομοκού Άγιος 
Στέφανος

Λαμιέων Ροδωνιά

Αμφίκλειας – Ελάτειας Αγία Μαρίνα Δομοκού Άγιος 
Γεώργιος

Λαμιέων Σταυρός

Αμφίκλειας – Ελάτειας Άνω Καλύβια Δομοκού Πολυδένδρι Λαμιέων Στύρφακα

Αμφίκλειας – Ελάτειας Ελάτεια Δομοκού Θαυμακός Λαμιέων Συκά

Αμφίκλειας – Ελάτειας Κάτω Τιθορέα Δομοκού Νέο 
Μοναστήρι

Λαμιέων Υδρόμυλος

Αμφίκλειας – Ελάτειας Λευκοχώρι Δομοκού Ξυνιάδα Λαμιέων Αγία Παρακευή

Αμφίκλειας – Ελάτειας Μόδι Δομοκού Πετρίλια Λαμιέων Αγριλιά

Αμφίκλειας – Ελάτειας Παναγίτσα Δομοκού Πουρνάρι Λαμιέων Αλεπόσπιτα

Αμφίκλειας – Ελάτειας Τιθορέα Δομοκού Σοφιάδα Λαμιέων Φραντζή

Αμφίκλειας – Ελάτειας Αμφίκλεια Δομοκού Βούζι Λαμιέων Κρίκελλο

Αμφίκλειας – Ελάτειας Ε.Ο. Λειβαδιάς -
Λαμίας, Δ.Δ. 

Δομοκού Καρυές Λαμιέων Αμούρι
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Αμφίκλειας

Αμφίκλειας – Ελάτειας Σφάκα Δομοκού Κορομηλιά Λαμιέων Ανθήλη

Δομοκού Βαρδαλή Λαμιέων Αργυροχώρι Λαμιέων Κόμμα

Δομοκού Βελεσιώτες Λαμιέων Βαρδάτες Λαμιέων Κομποτάδες

Δομοκού Γαβράκια Λαμιέων Βασιλικά Λαμιέων Κωσταλέξη

Δομοκού Εκκάρα Λαμιέων Γοργοπόταμος Λαμιέων Ύπατο

Δομοκού Αγραπιδιά Λαμιέων Δαμάστα Λαμιέων Υπάτη

Δομοκού Δομοκός Λαμιέων Ζηλευτό Λαμιέων Λουτρά Υπάτης

Δομοκού Μακρυράχη Λαμιέων Ηράκλεια Λαμιέων Λυγαριά

Δομοκού Μαντασιά Λαμιέων Θερμοπύλες Λαμιέων Μεγάλη Βρύση

Δομοκού Περιβόλι Λαμιέων Καλύβια Λαμιέων Μεξιάτες

Δομοκού Παναγιά Λαμιέων Καρυά Λαμιέων Μοσχοχώρι

Δομοκού Ομβριακή Λαμιέων Αμαλώτα Λαμιέων Νέα Άμπλιανη

Δομοκού Παλαμάς Λαμιέων Λιανοκλάδι Λαμιέων Λαδικού

Δομοκού Μακρολίβαδο Λαμιέων Ροδίτσα Λαμιέων Λαμία

Λαμιέων Νέα Μαγνησία Μακρακώμης Γραμμένη Μώλου-Αγ 
Κων/νου

Ρεγκίνι

Λαμιέων Νέο Κρίκελο Μακρακώμης Καστρί Μώλου- Αγ 
Κων/νου

Αγία Τριάδα

Λοκρών Καλυψώ Μακρακώμης Κάτω 
Καλλιθέα

Μώλου- Αγ 
Κων/νου

Ασπρονέρι

Λοκρών Κυπαρίσσι Μακρακώμης Μακρακώμη Μώλου- Αγ 
Κων/νου

Καινούργιο

Λοκρών Λάρυμνα Μακρακώμης Μάκρη Μώλου- Αγ 
Κων/νου

Βρωμολίμνη

Λοκρών Λιβανάτες Μακρακώμης Μεσοποταμία Στυλίδας Αχινός

Λοκρών Μάζι Μακρακώμης Πτελέα Στυλίδας Αχλάδι

Λοκρών Έξαρχος Μακρακώμης Σπερχειάδα Στυλίδας Αυλάκι

Λοκρών Μαλεσίνα Μακρακώμης Πλατύστομο Στυλίδας Βαθύκοιλο

Λοκρών Μαρτίνο Μακρακώμης Κάτω 
Καλλιθέα

Στυλίδας Σπαρτιά

Λοκρών Μεγαπλάτανο Μακρακώμης Μακρακώμη Στυλίδας Νέα Σπαρτιά

Λοκρών Αγία Αικατερίνη Μακρακώμης Βίτολη Στυλίδας Γλύφα

Λοκρών Αρκίτσα Μακρακώμης Αρχάνι Στυλίδας Καραβόμυλος

Λοκρών Αταλάντη Μακρακώμης Άγιος Σώστης Στυλίδας Κουβέλα

Λοκρών Θεολόγος Μώλου- Αγ 
Κων/νου

Άγιος 
Κων/νος

Στυλίδας Λιασίκι

Λοκρών Τραγάνα Μώλου- Αγ 
Κων/νου

Άγιος 
Σεραφείμ

Στυλίδας Μελλίσια
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Λοκρών Κυρτώνη Μώλου- Αγ 
Κων/νου

Καλλίδρομο Στυλίδας Πλατανιάς

Λοκρών Σκάλα Αταλάντης Μώλου- Αγ 
Κων/νου

Καμένα 
Βούρλα

Στυλίδας Πελασγία

Λοκρών Αρκίτσα Μώλου- Αγ 
Κων/νου

Κόμνινα Στυλίδας Πεταράδες

Λοκρών Αταλάντη Μώλου- Αγ 
Κων/νου

Λογγός Στυλίδας Άνυδρο

Λοκρών Θεολόγος Μώλου- Αγ 
Κων/νου

Μώλος Στυλίδας Παραλία Ραχών

Λοκρών Σκάλα Αταλάντης Μώλου- Αγ 
Κων/νου

Νέα Άγναντη Στυλίδας Αγία Μαρίνα

Λοκρών Μελιδόνι Μώλου- Αγ 
Κων/νου

Άγιος Νικήτας Στυλίδας Στυλίδα

Λοκρών Προσκυνάς Μώλου- Αγ 
Κων/νου

Σκάρφεια Στυλίδας Παραλία 
Πελασγίας

Λοκρών Τραγάνα Μώλου- Αγ 
Κων/νου

Νέο Θρόνιο Στυλίδας Ράχες

Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

Δήμος Οικισμός Δήμος Οικισμός

Δελφών Γαλαξίδι Δωρίδας Μαλάματα

Δελφών Ιτέα (Κίρρα) Δωρίδας Μανάγουλη

Δελφών Ιτέα Δωρίδας Παραλία Τολοφώνα

Δελφών Δεσφίνα Δωρίδας Χιλιαδού

Δελφών Άμφισσα Δωρίδας Μαραθιάς

Δελφών Σερνικάκι Δωρίδας Ευπάλιο

Δελφών Βάλτοι Δωρίδας Σπηλιά

Δελφών Άγιοι Πάντες Δωρίδας Σκάλωμα

Δωρίδας Γλυφάδα Δωρίδας Παραλία Σεργούλας

Δωρίδας Ερατεινή Δωρίδας Μοναστηράκι
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ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Ανάπτυξης “ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021-2025” . 
Κωδικός έργου 2022ΝΠ36600000- MIS 5189439- Άξονας προτεραιότητας 3.1
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται ως εξής: 
Προϋπολογισμός σύμβασης (άνευ ΦΠΑ): 2.137.096,78 €
ΦΠΑ (24%): 512.903,23€.
Σύνολο σύμβασης (με ΦΠΑ):2.650.000€
Δικαίωμα προαίρεσης : 56.269,16 € 
ΦΠΑ (24%): 13.504,59 € 
Σύνολο (με ΦΠΑ): 69.773,75€
Το δικαίωμα προαίρεσης αφορά στην χρονική επέκταση της σύμβασης, εάν τούτο καταστεί σκόπιμο. 
Αποτελεί δε, μονομερές διαπλαστικό δικαίωμα της Α.Α., ασκείται με μονομερή δήλωσή της και δεν 
αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τον ανάδοχο της αρχικής σύμβασης. Αναλογεί σε 2,63% του 
αρχικού αντικειμένου της σύμβασης και ερμηνεύεται κατ’ αναλογία σε ένα (1) μήνα με βάση το ρυθμό 
εκτέλεσης της σύμβασης.Οι υπηρεσίες, σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης, θα 
τιμολογούνται με βάση την τιμή της οικονομικής προσφοράς του Αναδόχου.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 36 μήνες από την υπογραφή της με δυνατότητα παράτασης για 
ακόμα ένα (1) μήνα και για το δικαίωμα αυτό έχει υπολογιστεί δικαίωμα προαίρεσης. Η ενεργοποίηση του 
δικαιώματος προαίρεσης γίνεται με μονομερή σχετική δήλωση βούλησης της αναθέτουσας αρχής προς 
τον ανάδοχο, που απευθύνεται σε αυτόν πριν από την λήξη της διάρκειας της σύμβασης.
Η αναπροσαρμογή τιμής εφόσον καταστεί σκόπιμη πραγματοποιείται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
παρ. 6.5 της παρούσας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

1.Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει το έργο, εκτελώντας όλες 
τις επιμέρους εργασίες που αυτό περιλαμβάνει, σύμφωνα με τη Διακήρυξη, την προσφορά του, την 
απόφαση κατακύρωσης και τους όρους της σύμβασης, διαφορετικά καλείται να αποζημιώσει κατά νόμο 
την Αναθέτουσα Αρχή.

2.Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί και να εφαρμόζει την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία 
καθώς και όσα ορίζονται από τις ισχύουσες κατά το χρόνο εκτέλεσης του έργου, Υπουργικές Αποφάσεις, 
άδειες, εγκρίσεις, εγκυκλίους που αφορούν το αντικείμενο και εκδίδονται από τα αρμόδια Υπουργεία, 
όπως για παράδειγμα από το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

3.Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει συνεχή εκπαίδευση στο προσωπικό του (δειγματολήπτες και ψεκαστές) 
με σκοπό την επικαιροποίηση των γνώσεων σχετικά με αντικείμενο εργασίας (π.χ. ταυτοποίηση των 
προνυμφών ανά γένος και ανά στάδιο ανάπτυξης, ορθολογική χρήση εντομοκτόνων, προστασία περιβάλ-
λοντος, ασθένειες που μεταδίδονται με διαβιβαστές κλπ).

4.Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέ-
τουσα Αρχή και τα αρμόδια όργανά της, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατη-
ρήσεις, διορθωτικές ενέργειες, σχετικά με την εκτέλεση του Έργου, και να συμμορφώνεται άμεσα και 
χωρίς αντιρρήσεις με τις υποδείξεις των αρμοδίων οργάνων.

5.Η Αναθέτουσα Αρχή, διά των αρμοδίων οργάνων της, διατηρεί το δικαίωμα να διενεργεί ελέγχους καθ΄ 
όλη τη διάρκεια του έργου, για την παρακολούθηση της πορείας και τη διαπίστωση της καλής εκτέλεσης 
και της αποτελεσματικότητας των διενεργούμενων εφαρμογών ενώ ο Ανάδοχος οφείλει να αποδέχεται 
και να συνεργάζεται απρόσκοπτα με τα αρμόδια όργανα στα πλαίσια των ελέγχων. Επιπλέον, κάθε 
Ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει ΑΜΕΣΑ προφορικά σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή αυτό ζητηθεί από 
τα αρμόδια όργανα της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά με την πορεία των εργασιών των συνεργείων του 
και την εικόνα της περιοχής ευθύνης του.

6.Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει οποιοδήποτε ειδικό εξοπλισμό χρειαστεί για την εκτέλεση των 
υποχρεώσεων του. 

7.Ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει σε περιοχή της υλοποίησης του Έργου καθ’ όλη τη διάρκεια, τουλάχι-
στον ένα κλειστό, ασφαλή και με επαρκές εμβαδόν αποθηκευτικό χώρο για φύλαξη εντομοκτόνων 
σκευασμάτων και να αποδέχεται ανεπιφύλακτα ελέγχους από τις ΕΠΠΕ στο χώρο αυτό εφόσον του 
ζητηθεί.

8.Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί τους κανόνες ορθής διαχείρισης των κενών συσκευασιών (περιέκτες) των 
χρησιμοποιημένων σκευασμάτων υγρής μορφής. Αυτές θα υπόκεινται υποχρεωτικά από τα συνεργεία 
εφαρμογής σε τριπλό ξέπλυμα κατά το στάδιο προετοιμασίας του ψεκαστικού διαλύματος. Οι κενοί 
περιέκτες, θα διατίθενται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και θα αποτελούν επιπλέον αποδεικτικό 
στοιχείο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας σκευάσματος.

9.Ο Ανάδοχος οφείλει κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου, να ενημερώνει τους κατοίκους του 
τοπικού πληθυσμού για τους κινδύνους αλλά και τους τρόπους και τα μέτρα προστασίας από τα 
κουνούπια.

10.Ο Ανάδοχος οφείλει να εκπονεί εγκαίρως το εβδομαδιαίο πρόγραμμα περιφορών και να το          
αποστέλλει εγκαίρως (τουλάχιστον δυο ημέρες πριν την έναρξή εφαρμογής του) στα μέλη των επιτροπών 
παρακολούθησης και στην επιτροπή συντονισμού και τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων.

11.Ο Ανάδοχος οφείλει να εκπονεί μηνιαίες αναλυτικές αναφορές των περιοχών παρέμβασης και να τις 
υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία κάθε Π.Ε. Οι μηνιαίες αναφορές συντάσσονται στο τέλος κάθε 
ημερολογιακού μήνα και αποστέλλονται ηλεκτρονικά εντός του πρώτου πενθήμερου του επόμενου 
μήνα.

12.Ο Ανάδοχος καθ΄ όλη τη διάρκεια του Έργου (15 Φεβρουαρίου έως 15 Νοεμβρίου) οφείλει να τηρεί 
τους όρους της εντομολογικής εποπτείας των ακμαίων κουνουπιών, ήτοι να φροντίζει για τη τοποθέτηση 
και τη συλλογή παγίδων ανά δεκαπενθήμερο και ηλεκτρονική αποστολή των αποτελεσμάτων 
ταυτοποίησης στην Δ/νουσα Υπηρεσία.
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13. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στο Έργο 
(τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη 
αποφάσεων, κατόπιν συνεννόησης με την Αναθέτουσα Αρχή και των αρμοδίων οργάνων της.

14.Τον Ανάδοχο βαρύνουν δαπάνες σχετικές με αποζημιώσεις καταστροφών και δαπάνες σχετικές με 
αποζημιώσεις για κάθε θετική και αποθετική ζημία, διαφυγόντα κέρδη και ατυχήματα στο προσωπικό 
που θα απασχοληθεί ή βλάβες σε τρίτα πρόσωπα ή βλάβες στην πανίδα ή βλάβες σε πράγματα. Κάθε 
Ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη, αστική ή ποινική, για όλα τα παραπάνω ακόμα κι αν συμβούν 
τυχαία, στο μέτρο που το έργο θα εκτελεστεί με ευθύνη και επιμέλειά του.

15.Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις οικείες διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας 
απέναντι στο απασχολούμενο προσωπικό. Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού που απασχολεί νομίμως στο έργο, διαφορετικά 
επιβάλλονται οι νόμιμες κυρώσεις. Ειδικά απαγορεύεται ρητά η με οποιονδήποτε τρόπο απασχόληση 
ανασφάλιστων προσώπων, καθώς και προσώπων που στερούνται των προϋποθέσεων νόμιμης παροχής 
εργασίας. Για το σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος με την υπογραφή της σύμβασης, οφείλει να καταθέσει στην 
Διευθύνουσα Υπηρεσία όλα τα σχετικά έγγραφα (κατάσταση εργασίας προσωπικού, συμβάσεις εργασίας 
έργου ή παροχής υπηρεσιών κλπ,) που θα αποδεικνύουν την πιστή εφαρμογή του παρόντος άρθρου και 
θα ελέγχονται από την επιτροπή παραλαβής του έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή δια των αρμοδίων οργάνων 
της, εξετάζει τυχόν έγγραφες καταγγελίες του προσωπικού σε βάρος του Αναδόχου σχετικά με την 
αθέτηση των συμβατικών του υποχρεώσεων.

16. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους από τον ανάδοχο ή μέλη 
της ομάδας έργου που διαθέτει , υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάσταση της και ουδεμία ευθύνη 
φέρει η αναθέτουσα αρχή και τα αρμόδια όργανά της.

17.Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του 
επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την 
απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της 
Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους 
με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από 
αυτήν προσώπων και με τους πολίτες. Ο ανάδοχος δεσμεύεται για τη καθημερινή παρουσία του 
προσωπικού στη περιοχή εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της διακήρυξης. Ο 
γενικός συντονιστής (κατόπιν εισηγήσεων των Επιτροπών Παρακολούθησης και Πιστοποίησης Έργου) 
δύναται να ζητήσει αιτιολογημένα την αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, οπότε ο 
Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων. 
Αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή 
εμπειρίας, δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο μετά από έγκριση του κεντρικού συντονιστή κατόπιν 
αιτιολογημένου αιτήματος του αναδόχου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως τον τοπικό 
και κεντρικό συντονιστή τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πριν από την 
αντικατάσταση. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Αναδόχου με τα ανωτέρω, η Αναθέτουσα Αρχή, 
κατόπιν εισήγησης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, μπορεί να επιβάλει ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη ή ακόμη και να καταγγείλει τη σύμβαση.

18. Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν τη 
συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει:

- Ότι κατά το χρονικό διάστημα μέχρι την αποχώρηση τους θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες 
τους και

- Την άμεση αντικατάσταση όσων συνεργατών αποχώρησαν, με άλλους ανάλογης εμπειρίας και 
προσόντων.

19.Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις 
που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.

20.Ο Ανάδοχος οφείλει να χρησιμοποιεί καθ΄ όλη τη διάρκεια του έργου, τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό τον 
οποίο δήλωσε κατά την υποβολή της τεχνικής προσφοράς του ή ισοδύναμο εξοπλισμό, διαφορετικά 
επιβάλλονται ανάλογες ρήτρες.

21. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της Διακήρυξης ή της 
Προσφοράς του έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε θετική και αποθετική 
ζημία που προκάλεσε με αυτή την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά μέχρι το 
ύψος του ποσού της Σύμβασης πλέον της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.
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22. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος 
υποχρεούται εντός 24 ωρών από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά, που συνιστούν κατά την άποψή 
του την ανωτέρα βία, να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

23. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο. Ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει την Αναθέτουσα Αρχή για τις υποχρεώσεις που έχει έναντι της 
Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

24. Η Αναθέτουσα Αρχή (συμπεριλαμβανομένων και των αρμοδίων οργάνων της) απαλλάσσεται από 
κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου.

25. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή 
οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων, πέραν του συμφωνηθέντος 
τιμήματος της σύμβασης.

26.Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/ 
Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρο υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την 
εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη υποχρεώσεων τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ 
τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε 
καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του 
ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση 
του Έργου.

27. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της 
σύμβασης οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε 
λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα μέλη 
συνεχίζουν να φέρουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της σύμβασης με τους ίδιους όρους.

28.Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής εκκα-
θάρισης του Αναδόχου ή έκδοσης αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης εις βάρος του νομίμου εκπρο-
σώπου του ή του αναδόχου-φυσικού προσώπου για ένα εκ των ανωτέρω αναφερόμενων στο ΜΕΡΟΣ Α’ 
αδικημάτων, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από 
τη Σύμβαση και καταπίπτουν υπέρ της η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και τυχόν προκαταβολής, η 
δε σύμβαση λύεται από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων.

29.Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθά-
ρισης ενός εκ των μελών της ένωσης που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται 
και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, 
μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των 
όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη 
περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση 
συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον 
Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής.

30.Τόπος παράδοσης των παραδοτέων που προκύπτουν από τη Σύμβαση των αναδόχων, ορίζεται η έδρα 
της Δ/νσης Αγροτικής & Αλιευτικής Πολιτικής της Αναθέτουσας Αρχής.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ 
Οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εντύπου Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.)

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έντυπο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), που αφορά τον παρόν διαγωνισμό, αποτελεί αναπό-
σπαστο μέρος αυτού και υπάρχει αναρτημένο στο ΕΣΗΔΗΣ στον συστημικό αριθμό του παρόντος διαγωνι-
σμού σε δύο μορφές: σε μορφή αρχείου .pdf και σε μορφή αρχείου .xml

Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας:

(α) Πρέπει να «κατεβάσει» το εν λόγω αρχείο από το ΕΣΗΔΗΣ σε μορφή .xml, να το αποθηκεύσει στον 
Η/Υτου και να μεταβεί στην ιστοσελίδα: espd.eprocurement.gov.gr.

Στην ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει «Επαναχρησιμοποίηση υφιστάμενου ΕΕΕΣ» και να 
τηλεφορτώσει («ανεβάσει») το αρχείο του συγκεκριμένου Ε.Ε.Ε.Σ. του διαγωνισμού που «κατέβασε» από 
το ΕΣΗΔΗΣ.

(β) Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συμπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία που έχουν 
καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή, καθώς και τα πεδία με την ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης.

(γ) Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή η 
εκτύπωση του σε μορφή .pdf. με την χρήση κάποιου προγράμματος.

(δ) Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε (ακόμη και αν το έχει υπογράψει ψηφιακά στην 
ιστοσελίδα).

(ε) Υποβάλλει και αυτό το αρχείο του ΕΕΕΣ τόσο σε μορφή .xml όσο και σε .pdf στο φάκελο της προσφοράς 
του με τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

(3) Η Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών του Διαγωνισμού, αξιολογεί το ΕΕΕΣ είτε με τη χρήση του 
αρχείου .pdf είτε με την τηλεφόρτωση του αρχείου .xml στην ιστοσελίδα που το δημιούργησε.
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα 
αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα

Στοιχεία της δημοσίευσης
Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη διαγωνισμού 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που απαιτούνται στο Μέρος Ι 
ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία 
ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ /ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Προσωρινός αριθμός 
προκήρυξης στην ΕΕ: 
αριθμός [], ημερομηνία [], 
σελίδα [] Αριθμός 
προκήρυξης στην ΕΕ:
[][][][]/S [][][][][][] 0000/S 
000-0000000

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 
φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η 
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε 
δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Δημοσίευση σε εθνικό 
επίπεδο: (π.χ. 
www.promitheus.gov.gr/[ΑΔΑ
Μ Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ])

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες με τις οποίες θα είναι 
δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης.
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Ταυτότητα του αγοραστή

Επίσημη ονομασία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α.Φ.Μ.: 997947718 
Δικτυακός τόπος (εφόσον

υπάρχει): www.pste.gov.gr

Πόλη: Λαμία

Οδός και αριθμός: Λεωφόρος Καλυβίων 2

Ταχ. κωδ.: 35132

Αρμόδιος επικοινωνίας: Κούτρας Κων/νος - Νιαβή Γλυκερία 
Τηλέφωνο: 2231030752

Ηλ. ταχ/μείο: k.koutras@pste gov.gr

Χώρα: GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Τίτλος:

«Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τα 
έτη 2023, 2024 & 2025»

Σύντομη περιγραφή:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι : 

1.Η Εφαρμογή Ολοκληρωμένου Προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στην Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας (5 Περιφερειακές ενότητες), το οποίο περιλαμβάνει την παρακολούθηση από 
εδάφους των προνυμφών των κουνουπιών και τη διενέργεια παρεμβάσεων προνυμφοκτονίας, 
ακμαιοκτονίας, υπολειμματικής ακμαιοκτονίας και δράσεων προστασίας της Δημόσιας Υγείας 
από ασθένειες που μεταδίδονται με διαβιβαστές στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 

2.Η καταπολέμηση κουνουπιών με την μέθοδο της προνυμφοκτονίας στους ορυζώνες της Λαμίας 
και σε εκτεταμένα φυσικά συστήματα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, όπου δεν είναι 
εφικτή η επίγεια καταπολέμηση με ειδικά Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣΜηΕΑ). 

3.Σύνταξη τελικής έκθεσης για τη συνολική αποτελεσματικότητα του έργου καταπολέμησης.

Αριθμός αναφοράς αρχείου 
που αποδίδεται στον φάκελο 
από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
υπάρχει):

http://www.pste.gov.gr/
mailto:k.koutras@pstegov.gr
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Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Επωνυμία:

Οδός και αριθμός:

Ταχ. κωδ.:

Πόλη:

Χώρα:

Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας: Ηλ. ταχ/μείο:

Τηλέφωνο:

φαξ:

Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει

Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):
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Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;

 Ναι / Όχι

Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων 
στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων;
%

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

 Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής];

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:

-

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

-

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 
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κατάλογο

-

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής;

Ναι / Όχι
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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;
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με άλλους;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση 
(συντονιστής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):

-

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν 
από κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:

-

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
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Απάντηση:
-

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1 
Όνομα:

Επώνυμο:

Ημερομηνία γέννησης:

Τόπος γέννησης:

Οδός και αριθμός:

Ταχ. κωδ.:

Πόλη:

Χώρα:

Τηλέφωνο:

Ηλ. ταχ/μείο:

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και 
κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας

-

Ταυτότητα της οντότητας

-

Τύπος ταυτότητας

-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
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-

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

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε τρίτους 
υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας

-

Ταυτότητα της οντότητας

-

Τύπος ταυτότητας

-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την 
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας: 
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους 
λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε 
έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 
εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης

..

Λόγος(-οι)-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί

-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)

-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);

Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους 
λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε 
έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 
εξακολουθεί να ισχύει;
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης

..

Λόγος(-οι)

-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί

-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)

-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);

Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους 
λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε 
έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 
εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης

..

Λόγος(-οι)

-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί

-
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Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)

-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);

Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

 Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης

..

Λόγος(-οι)

-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί

-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)

-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);

Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

 Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
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-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους 
λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε 
έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 
εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης

..

Λόγος(-οι)

-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί

-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)

-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);

Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
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αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους 
λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε 
έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 
εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
-
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της 
περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);

Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

 Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

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

Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:

Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων, 
τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας 
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται

-

Ενεχόμενο ποσό
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Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 

Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:

-

Ο οικονομικός φορέας 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;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;

 Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος 
μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 
εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται

-

Ενεχόμενο ποσό

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 

Ναι / Όχι





86

Διευκρινίστε:

-

Ο οικονομικός φορέας 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;
Ναι / Όχι

 Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;

Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:

-
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);

Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
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-
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 
κοινωνικού δικαίου;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);

Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 
εργατικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού 
λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
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Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;

 Απάντηση:

Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες

-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι 
απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 
φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός 
βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα 
παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση 
να εκτελέσει τη σύμβαση.

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης; 

Απάντηση:

Ναι / Όχι





89

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες

-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι 
απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 
φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός 
βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα 
παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση 
να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού; 

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες

-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να 
παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
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Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 
διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να 
παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες

-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να 
παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.

-
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-
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Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες

-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να 
παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;

 Απάντηση:

Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες

-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);

Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
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-

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 
στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες

-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);

Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-
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Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης 
της σύμβασης
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες

-
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, ή 
επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την εν λόγω προηγούμενη 
σύμβαση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες

-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);

Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-
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Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, 
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) 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) έχει αποκρύψει τις 
πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς καθυστέρηση, τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, και δ) 
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 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;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-
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Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία 
του κράτους μέλους της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα

Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού
Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη

/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);

Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-





96

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

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 προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη  
/γνωστοποίηση.
Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά μητρώα που 
τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI 
της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να 
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα 
αυτό.

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:

                         Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Εγγραφή στο σχετικό εμπορικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI 
της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να 
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα 
αυτό.

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Για συμβάσεις υπηρεσιών: Απαιτείται έγκριση
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Χρειάζεται ειδική έγκριση για να μπορεί o οικονομικός φορέας να παράσχει τις 
σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Για συμβάσεις υπηρεσιών: Απαιτείται ιδιότητα μέλους

Χρειάζεται να είναι ο οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 
μπορεί να παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουνε προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη 
/γνωστοποίηση.
(“Ολικός”) Ετήσιος κύκλος εργασιών
Ο (“ολικός”) ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 
οικονομικών ετών που απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης
/γνωστοποίησης ή των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι ο εξής:

Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης

.. - ..
Ποσό

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Σύσταση οικονομικού φορέα
Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο εργασιών (ολικό ή ειδικό) δεν 
είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία 
που ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:

Προσδιορίστε
-
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
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Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην 
προκήρυξη/γνωστοποίηση.

Για τις συμβάσεις υπηρεσιών: παροχή υπηρεσιών είδους που έχει προσδιοριστεί

Μόνο για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράς, ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 
υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: Κατά τη σύνταξη του σχετικού 
καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους δημόσιους ή ιδιωτικούς 
παραλήπτες. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να 
επιτρέπουν την τεκμηρίωση πείρας που υπερβαίνει τα τρία έτη.

Περιγραφή
-
Ποσό

Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης
.. - ..
Αποδέκτες
-
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων
Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων κατέχονται από: α) τον 
ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο, και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας 
σύναψης σύμβασης) β) τα διευθυντικά στελέχη του:

Παρακαλώ περιγράψτε
-
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνικός εξοπλισμός
Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα, 
εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της σύμβασης:

Παρακαλώ περιγράψτε
-
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Αποδοχή ελέγχων
Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για 
προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη διενέργεια ελέγχων όσον αφορά το 
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές ικανότητες του οικονομικού φορέα και, εφόσον 
κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει 
καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας; Ο έλεγχος πρόκειται 
να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συγκατατεθεί, εξ 
ονόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.

Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-
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Αριθμός διευθυντικών στελεχών

Ο αριθμός των διευθυντικών στελεχών του οικονομικού φορέα κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν ο εξής:

Έτος
-
Αριθμός
-
Έτος
-
Αριθμός
-
Έτος
-
Αριθμός
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Ποσοστό υπεργολαβίας
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίας το ακόλουθο μέρος (δηλαδή ποσοστό) της σύμβασης.Επισημαίνεται ότι 
εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει μέρος της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για 
την εκτέλεση του εν λόγω μέρους, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΕΕΕΣ για 
τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος II, ενότητα Γ ανωτέρω.

Προσδιορίστε
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-
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Λήξη

Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο 
αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που 
πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα 
προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες 
αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το 
είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων,εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει 
να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας που 
αναφέρονται στην προκήρυξη. Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με 
διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισμός του αριθμού των (προ)επιλεγμένων υποψηφίων
Πληροί τα εφαρμοστέα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή τους κανόνες, ώστε να 
περιορίζεται ο αριθμός των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: Σε περίπτωση που 
απαιτούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή άλλες μορφές αποδεικτικών εγγράφων, να 
αναφέρετε για κάθε ένα αν ο οικονομικός φορέας έχει τα απαιτούμενα έγγραφα:

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-
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Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 
σύμφωνα με τα μέρη II έως V 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 [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας 
έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του 
άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή 
ή τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο 
Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για 
τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές): Ημερομηνία

Τόπος Υπογραφή
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV –Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ε Ν Τ Υ Π Ο     Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ     Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

Α.Φ.Μ. 

ΕΔΡΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
(τηλέφωνο, FAX 
& e-mail 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΔΑΠΑΝΗ

(€)

Καταπολέμηση κουνουπιών σε εστίες δραστηριοποίησης και 
αναπαραγωγής τους εντός του αστικού περιβάλλοντος της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. -Χαρτογράφηση εστιών - 
Δημιουργία δειγματοληπτικών σταθμών - Εντοπισμός εστιών – 
Ψεκαστικές επεμβάσεις. Περιλαμβάνεται κάθε υλικό, 
μικροϋλικό, εργασία καθώς και κάθε άλλη δαπάνη (μεταφορές, 
ασφαλιστικές υποχρεώσεις, κρατήσεις κ.λπ.) για την εκτέλεση 
πλήρους και περαιωμένης εργασίας σύμφωνα με τους όρους της 
σύμβασης της παρούσας μελέτης και την ισχύουσα νομοθεσία. 

Κατ’ 
αποκοπή

1

ΣΥΝΟΛΟ

Φ.Π.Α. 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 

Ο κατωτέρω υπογράφων, δηλώνω υπεύθυνα ότι :
α) Το έντυπο οικονομικής προσφοράς μας, είναι αυτό που συντάχθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή, χωρίς καμία 
τροποποίηση. 
β) Η προσφορά αυτή ισχύει για οχτώ μήνες από την υποβολή της. . 
γ) Λάβαμε γνώση των προδιαγραφών των προς υλοποίηση υπηρεσιών τις οποίες αποδεχόμαστε χωρίς 
επιφύλαξη. 
δ) Η καθαρή αξία συμπεριλαμβάνει τις νόμιμες κρατήσεις (ΠΛΗΝ ΦΠΑ που βαρύνει τη Περιφέρεια). 

…………………………, ………/..……/2023
                                        

                                 Ο νόμιμος εκπρόσωπος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Πίνακας Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών στο ΕΣΗΔΗΣ

Η κατωτέρω διαδικασία, διενεργείται με σκοπό την ολοκληρωμένη απάντηση στα κριτήρια αξιολόγησης 
της τεχνικής προσφοράς.

Οδηγίες συμπλήρωσης του πίνακα

Ο προσφέρων είναι υποχρεωμένος να συμπληρώσει τον παρακάτω πίνακα συμμόρφωσης, έχοντας την 
απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των στοιχείων που δηλώνει.

Ακολουθεί η περιγραφή των στηλών του πινάκα συμμόρφωσης.

Στήλη ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Στη στήλη αυτή αναγράφεται ότι «Ο υποψήφιος προμηθευτής έλαβε γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, 
όπως αυτές περιγράφονται λεπτομερώς στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I «Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού & Οικονο-
μικού Αντικειμένου» και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης και δεσμεύεται ότι θα 
συμμορφώνεται πλήρως με όλους τους όρους αυτής», για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες 
απαντήσεις μέσω του συμπληρωμένου και ψηφιακά υπογεγραμμένου ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ) και το οποίο περιλαμβάνει:

Α) Τεχνική έκθεση σχετικά με την γνώση και κατανόηση του αντικειμένου και την δυνατότητα 
ανταπόκρισης στις απαιτήσεις (Γνώση και κατανόηση του αντικειμένου, Ανάλυση των κρίσιμων 
παραμέτρων του και των κινδύνων, Ετοιμότητα έγκαιρης έναρξης, επιχειρησιακός σχεδιασμός, 
παρακολούθηση εντομολογικών, επιδημιολογικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων και επιχειρησιακή 
προσαρμογή σε συνθήκες κρίσης, Επιστημονική Επάρκεια του υποψηφίου, Γνώση διαχείρισης 
προβλημάτων δημόσιας υγείας, Εμπειρία εκτέλεσης παρόμοιων έργων, Χρήση αναγνωρισμένων 
μεθοδολογιών και προτύπων, Λήψη μέτρων ασφάλειας και προστασίας, Ευελιξία, δυνατότητα έγκαιρης 
εκτίμησης κινδύνου και ανταπόκρισης σε έκτακτες ανάγκες. Προβλεπόμενες διορθωτικές κινήσεις) και

Β) Τεχνική έκθεση επιμέρους δράσεων (Χαρτογράφηση εστιών-επιχειρησιακός σχεδιασμός, Χαρτογρά-
φηση φυσικών υγροτοπικών συστημάτων, Αποτύπωση θυλάκων επικινδυνότητας για τη Δημόσια Υγεία, 
Δειγματοληψίες προνυμφών και ακμαίων, εμπειρία οριοθέτησης επιφανειών για αεροψεκασμό, έλεγχος 
αποτελεσματικότητας, Δράσεις εντός του αστικού συστήματος, Μεθοδολογία συλλογής και ταυτοποίησης 
ακμαίων, Ψεκαστικές δράσεις από εδάφους και από αέρος, ψεκασμοί ακμαιοκτονίας, Μεθοδολογία 
πιστοποίησης και παρακολούθησης εργασιών, Ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης έργου, Σχεδιασμός 
και περιεχόμενα παραδοτέων, Δράσεις ενημέρωσης, προβολής και δημοσιοποίησης του έργου, 
Ηλεκτρονική διαδραστική εφαρμογή).

Γ) Τεχνική έκθεση τεχνικών και τεχνολογικών μέσων και εξοπλισμού υλοποίησης (Διάθεση του εξοπλισμού 
και τεχνικών μέσων που απαιτείται για την εκτέλεση του έργου).

Δ) Τεχνική έκθεση περιγραφής της Ομάδας έργου (Παρουσίαση της Δομής, της Οργάνωσης και της 
Σύνθεσης της Ομάδας Έργου, επάρκεια και ικανότητες των μελών της Επιστημονικής Ομάδας, Συνοχή 
Ομάδας Έργου, Οργανόγραμμα και αποτύπωση των ρόλων και των αρμοδιοτήτων της, Βαθμός κάλυψης 
αναγκών και επιμέρους δράσεων, Μεθοδολογία Διοίκησης του Έργου, λήψης αποφάσεων και 
αντιμετώπισης κρίσεων, Διοικητική Υποστήριξη, διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου).

Στήλη ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι 
υποχρεωτική για τον προσφέροντα. Οι συγκεκριμένες προδιαγραφές θεωρούνται ως απαράβατοι όροι 
σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη, με τους οποίους ο προσφέρων υποχρεούται να συμμορφωθεί.

Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως μη αποδεκτές.

Στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του προσφέροντα που έχει τη μορφή ΝΑΙ /ΟΧΙ εάν η 
αντίστοιχη προδιαγραφή πληρείται ή όχι.
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Απαντώντας «ΝΑΙ», ο υποψήφιος θα πρέπει να προβεί την προσθήκη παραπομπής.

Στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Στη στήλη αυτή αναγράφεται η παραπομπή (πχ. «Βλέπε συνημμένο ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ») στο 
συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΓΕΝΙΚΑ

«Ο υποψήφιος προμηθευτής έλαβε 
γνώση των τεχνικών προδιαγραφών 
όπως αυτές περιγράφονται λεπτομερώς 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I «Αναλυτική 
Περιγραφή Φυσικού & Οικονομικού 
Αντικειμένου» και αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης και 
δεσμεύεται ότι θα συμμορφώνεται 
πλήρως με όλους τους όρους αυτής»

ΝΑΙ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς

                                                                

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

Α.Φ.Μ.-Δ.Ο.Υ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ

ΠΟΛΗ-ΝΟΜΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ/ΦΑΞ/Ε-ΜΑΙL

 

Ημερομηνία: ………………                                                                                               
Για τον υποψήφιο Ανάδοχο

 

                                                                                                                     
Ονοματεπώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου

Το έντυπο πρέπει να φέρει έγκυρη ψηφιακή υπογραφή
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Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΜΑΔΑ Α:
ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Α1. Τεχνική έκθεση γνώσης και κατανόησης του αντικειμένου. Ανάλυση των κρίσιμων παραμέτρων του 
και των κινδύνων.Αναπτύξτε τα ζητούμενα μέχρι 5 σελίδες.(Επιπλέον σελίδες δεν θα ληφθούν υπόψη)
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………

Α2. Ετοιμότητα έγκαιρης έναρξης, επιχειρησιακός σχεδιασμός, παρακολούθηση εντομολογικών, 
επιδημιολογικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων και επιχειρησιακή προσαρμογή σε συνθήκες 
κρίσης.Αναπτύξτε τα ζητούμενα μέχρι 5 σελίδες.(Επιπλέον σελίδες δεν θα ληφθούν υπόψη)
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………

Α3. Επιστημονική Επάρκεια του υποψηφίου. Γνώση διαχείρισης προβλημάτων δημόσιας υγείας . 
Εμπειρία εκτέλεσης παρόμοιων έργων. Αναπτύξτε τα ζητούμενα μέχρι 3 σελίδες.(Επιπλέον σελίδες δεν 
θα ληφθούν υπόψη).

..............................................................................................................................................................................

Α4.Χρήση αναγνωρισμένων μεθοδολογιών και προτύπων. Λήψη μέτρων ασφάλειας και προστασίας. 
Αναπτύξτε τα ζητούμενα μέχρι 5 σελίδες.(Επιπλέον σελίδες δεν θα ληφθούν υπόψη)

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

Α.5 Ευελιξία, δυνατότητα έγκαιρης εκτίμησης κινδύνου και ανταπόκρισης σε έκτακτες ανάγκες. 
Προβλεπόμενες διορθωτικές κινήσεις. Αναπτύξτε τα ζητούμενα μέχρι 5 σελίδες.(Επιπλέον σελίδες δεν θα 
ληφθούν υπόψη)

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

ΟΜΑΔΑ Β:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΕΩΝ
Β.1 Χαρτογράφηση εστιών- επιχειρησιακός σχεδιασμός. Χαρτογράφηση φυσικών υγροτοπικών συστη-
μάτων. Αποτύπωση θυλάκων επικινδυνότητας για τη Δημόσια Υγεία.
Αναπτύξτε τα ζητούμενα μέχρι 5 σελίδες.(Επιπλέον σελίδες δεν θα ληφθούν υπόψη)

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

Β.2 Δειγματοληψίες προνυμφών και ακμαίων, εμπειρία οριοθέτησης επιφανειών για αεροψεκασμό, 
έλεγχος αποτελεσματικότητας.Δράσεις εντός του αστικού συστήματος.Μεθοδολογία συλλογής και 
ταυτοποίησης ακμαίων. Αναπτύξτε τα ζητούμενα μέχρι 5 σελίδες.(Επιπλέον σελίδες δεν θα ληφθούν 
υπόψη)
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………

Β.3 Ψεκαστικές δράσεις από εδάφους και από αέρος, ψεκασμοί ακμαιοκτονίας.Αναπτύξτε τα ζητούμενα 
μέχρι 5 σελίδες.(Επιπλέον σελίδες δεν θα ληφθούν υπόψη)
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………..........

Β.4 Μεθοδολογία πιστοποίησης και παρακολούθησης εργασιών. Ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης 
έργου. Σχεδιασμός και περιεχόμενα παραδοτέων.Αναπτύξτε τα ζητούμενα μέχρι 10 σελίδες(Επιπλέον 
σελίδες δεν θα ληφθούν υπόψη)

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

Β.5 Δράσεις ενημέρωσης, προβολής και δημοσιοποίησης του έργου. Ηλεκτρονική διαδραστική 
εφαρμογή.Αναπτύξτε τα ζητούμενα μέχρι 5 σελίδες(Επιπλέον σελίδες δεν θα ληφθούν υπόψη)

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………..........
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ΟΜΑΔΑ Γ:

ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΣΑ , ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Γ.Διάθεση του εξοπλισμού και τεχνικών μέσων που απαιτείται για την εκτέλεση του έργου.Αναπτύξτε τα 
ζητούμενα.

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

ΟΜΑΔΑ Δ:

 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ

Δ.1 Παρουσίαση της Δομής, της Οργάνωσης και της Σύνθεσης της Ομάδας Έργου, επάρκεια και 
ικανότητες των μελών της Επιστημονικής Ομάδας. Συνοχή Ομάδας Έργου.Αναπτύξτε τα ζητούμενα.

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

Δ.2 Οργανόγραμμα και αποτύπωση των ρόλων και των αρμοδιοτήτων της.Βαθμός κάλυψης αναγκών 
και επιμέρους δράσεων.Αναπτύξτε τα ζητούμενα μέχρι 10 σελίδες.(Επιπλέον σελίδες δεν θα ληφθούν 
υπόψη).
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………

Δ.3 Μεθοδολογία Διοίκησης του Έργου, λήψης αποφάσεων και αντιμετώπισης κρίσεων. Διοικητική 
Υποστήριξη, διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου.Αναπτύξτε τα ζητούμενα μέχρι 10 σελίδες.(Επιπλέον 
σελίδες δεν θα ληφθούν υπόψη)
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΚΡΙΝΕΤΕ ΣΚΟΠΙΜΟ ΝΑ ΠΑΡΑΤΕΘΟΥΝ.  
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΟΥΝ ΦΥΛΛΑΔΙΑ, PROSPECTUS ΚΛΠ.
Αναπτύξτε μέχρι 10 σελίδες.

…………………………………………………………………………………………………………………………….……………
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος) ……………………………...
Κατάστημα: ……………………………...................................................................
(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ FAX)......................................................................
Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………..
Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Π.Στ.Ε.

Αρκαδίου 8 Λαμία Τ.Κ 35 132

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. _______________________ ΕΥΡΩ __________

-Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης επιστολής ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ 
………….. υπέρ
(i)[σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 
................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή
(ii)[σε περίπτωση νομικού προσώπου]:(πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α)(πλήρη επωνυμία) ...................... , ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................…………………………………..
β)(πλήρη  επωνυμία) .......................,ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................…………………………………..
γ)(πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................…………………………………..
ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις  ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 
ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή κοινοπραξίας

για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..................... 
Διακήρυξη ..................................................... με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 
την..................................  της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση 
της σύμβασης: «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τα έτη 2023, 2024 & 
2025»
 -Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες 
υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.

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

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

-Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με 
την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

-Η παρούσα ισχύει μέχρι την ……………………………………………………………

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

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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Β) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος) ……………………………...
Κατάστημα: ……………………………...................................................................
(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ FAX)......................................................................
Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………..
Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Π.Στ.Ε.

Αρκαδίου 8 Λαμία Τ.Κ 35 132

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ____________________ ΕΥΡΩ __________

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

υπέρ του: 

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

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

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

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

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

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα 
τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,για την καλή εκτέλεση της υπ αριθ ..... σύμβασης 
«Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τα έτη 2023, 2024 & 2025», σύμφωνα 
με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη της/του Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα 
σε πέντε (5) ημέρες  από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... ...........................................................................................

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

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

                                                                                                                                          
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ – Σχέδιο Σύμβασης
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΑΔΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Λαμία: ../../2023                                                                                                                                                     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                   Αριθ. Πρωτ.: ……                                                                                                                      
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ &
ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗ  αρ. ………./2023

Συμβατική αξία:……………………… (αριθμητικώς και ολογράφως) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

«Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τα έτη 2023, 2024 & 2025» 

Στη Λαμία σήμερα ……………………2023 και ημέρα …………….,οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας  που εδρεύει στην οδό  Λεωφόρος Καλυβίων 2 ΤΚ 35132 Λαμία 
με ΑΦΜ 997947718 και ΔΟΥ Λαμίας, και εκπροσωπείται νόμιμα, από τον κ. ΣΠΑΝΟ Χ. ΦΑΝΗ, αποκα-
λούμενη στο παρόν «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» και

2. Η Εταιρεία …………………………με έδρα ………………….., ΑΦΜ ……………. ΔΟΥ …………………………….., που 
εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. ……………………………………………αποκαλούμενη στο παρόν «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», 
σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας και με το από ………..Πρακτικό του ΔΣ (εφόσον πρόκειται για 
Α.Ε.) ,

Αφού έλαβαν υπόψη

α) Την ……………………… απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  με την 
οποία κατακυρώθηκε στον ανάδοχο «…………………….…………………» (πλήρη στοιχεία) το αποτέλεσμα του 
Διεθνούς Ανοικτού Μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου «Καταπολέμηση κουνουπιών 
στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τα έτη 2023, 2024 & 2025».

β) Την τιμή της οικονομικής του προσφοράς, ήτοι.................. € πλέον Φ.Π.Α, 

γ) Την αριθ.…………. πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

δ) Τον αριθμό ανάρτησης…………………………. στο σύστημα ηλεκτρονικών συμβάσεων

ε) Τους όρους της σχετικής προκήρυξης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης, 
καθώς και τη σχετική Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης ως Παράρτημα Ι και ΙΙ αντίστοιχα,

συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 36 μήνες από την υπογραφή της. 
Στην περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης, η χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του 
αντικειμένου της προαίρεσης θα είναι ένας (1) μήνας.

ΑΡΘΡΟ 2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
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Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα αναλάβει την υλοποίηση του συνόλου των απαιτούμενων εργασιών με στόχο την 
καταπολέμηση των κουνουπιών στις Π.Ε. Φθιώτιδας, Εύβοιας, Βοιωτίας, Φωκίδας και Ευρυτανίας. 

ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Ο «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» αναθέτει και ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» αναλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών με 
στόχο:

Την παρακολούθηση από εδάφους των προνυμφών των κουνουπιών και διενέργεια παρεμβάσεων 
προνυμφοκτονίας, ακμαιοκτονίας, υπολειμματικής ακμαιοκτονίας και δράσεων προστασίας της Δημόσιας 
Υγείας από ασθένειες που μεταδίδονται με διαβιβαστές στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας καθώς επίσης 
την καταπολέμηση κουνουπιών με την μέθοδο της προνυμφοκτονίας στους ορυζώνες της Λαμίας και σε 
εκτεταμένα φυσικά συστήματα της Περιφέρειας Στερεάς, όπου δεν είναι εφικτή η επίγεια καταπολέμηση 
με ειδικά Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣΜηΕΑ).

Ειδικότερα το έργο περιλαμβάνει:

- Λεπτομερή φυτοκοινωνιολογική, αγροτική, περιαστική και αστική χαρτογράφηση.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει και να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή με την ανάθεση του 
έργου θεματικούς χάρτες στο εθνικό σύστημα αναφοράς «ΕΓΣΑ ’87» και κατάλληλης κλίμακας (π.χ. 
1:20.000) για το σύνολο της περιοχής παρέμβασης (αγροτικό, περιαστικό, φυσικό και αστικό σύστημα) 
καθώς και την συνεχή επικαιροποίηση τους κατά την διάρκεια του έργου.

-Δημιουργία επιχειρησιακών χαρτών (καθορισμός και σήμανση και τοποθέτηση στο πεδίο δειγμα-
τοληπτικών σταθμών).

Ο Ανάδοχος θα καθορίσει και θα αποτυπώσει το σύνολο των δειγματοληπτικών σταθμών και θα δη-
μιουργήσει επιχειρησιακούς χάρτες. H σήμανση θα πρέπει να είναι ευκρινής στο σύνολο του πεδίου 
παρέμβασης καθ’ όλη την διάρκεια του έργου, και να παραδοθεί σε έντυπη και ψηφιακή μορφή.

-Καθημερινή παρακολούθηση των επιφανειακών υδάτινων σωμάτων και καταγραφή εμφάνισης και 
αφθονίας προνυμφών κουνουπιών, στους ορυζώνες, στο φυσικό και στο περιαστικό σύστημα των 
οικισμών της περιοχής.

Η καταγραφή των αποτελεσμάτων θα γίνεται καθημερινά σε πρωτόκολλα που θα συμπληρώνει ο 
Ανάδοχος, τα οποία θα διαθέτει στην Αναθέτουσα Αρχή σε κάθε ζήτηση.

-Υπόδειξη επιφανειών για ψεκασμό με ειδικά Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣΜηΕΑ) στο 
αγροτικό σύστημα και υδροβιότοπους.

Ο Ανάδοχος θα υποδεικνύει καθημερινά και θα κοινοποιεί 48 ώρες πριν τον ψεκασμό, στην Αναθέτουσα 
Αρχή με Fax ή ηλεκτρονικά αναλυτικό πρόγραμμα για τον ψεκασμό με ειδικά Συστήμα-
τα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣΜηΑ) που θα περιλαμβάνει την συνολική επιφάνεια προς ψεκασμό, 
τις πλάκες των ορυζώνων που θα ψεκαστούν και το αρδευτικό δίκτυο στο οποίο ανήκουν καθώς και της 
συνολικής επιφάνειας προς ψεκασμό των υδροβιοτόπων. Επίσης σε περιπτώσεις μη εκτέλεσης του 
προγραμματισμένου ψεκασμού θα κοινοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή εντός 36 ωρών μέσω Fax ή 
ηλεκτρονικά αναλυτική κατάσταση της περιοχής που δεν ψεκάστηκε καθώς και το πότε θα εκτελεστεί ο 
ψεκασμός.

- Έλεγχος αποτελεσματικότητας ψεκασμού με ειδικά Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών 
(ΣΜηΕΑ).

Ο Ανάδοχος θα πραγματοποιεί συχνούς και επισταμένους δειγματοληπτικούς ελέγχους αποτελεσμα-
τικότητας των ψεκασμών με ειδικά Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣΜηΑ), σύμφωνα με τις 
υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής. Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποδείξει την επανάληψη του 
ψεκασμού με ειδικά Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣΜηΑ) σε έκταση όπου τα αποτελέ-
σματα των δειγματοληψιών των πληθυσμών των κουνουπιών, μετά από τους διενεργούμενους ελέγχους 
αποτελεσματικότητας, δεν είναι ικανοποιητικά.
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- Διενέργεια ψεκασμών από εδάφους στο φυσικό και περιαστικό σύστημα των οικισμών της περιοχής 
και έλεγχος αποτελεσματικότητας τους.

Τα απαιτούμενα για την εκτέλεση του έργου του επίγειου ψεκασμού στο φυσικό, περιαστικό και αστικό 
σύστημα, κατάλληλα και εγκεκριμένα από τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές σκευάσματα θα προμηθεύεται με 
δική του ευθύνη ο Ανάδοχος. Η Αναθέτουσα αρχή θα μπορεί κάθε στιγμή να διενεργεί ελέγχους τόσο για 
την καταλληλότητα (ημερομηνίες παρασκευής και λήξης, συνθήκες αποθήκευσης κ.ά.) όσο και για την 
ορθή χρήση εφαρμογής των φαρμάκων (δοσολογίες, μέτρα προστασίας των ψεκαστών, διαχείριση άδειων 
συσκευασιών κ.ά.). Στην πιστοποίηση των εφαρμογών θα χρησιμοποιηθούν οι καταγραφές που θα 
προκύψουν από τις συσκευές GPS.

Με βάση τα στοιχεία των καταγραφών και των αναλύσεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να υποδείξει την 
επανάληψη των ψεκασμών σε περιπτώσεις πλημμελούς εφαρμογής. 

- Διενέργεια ψεκασμών με ειδικά Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣΜηΕΑ) των ορυζώνων 
της ΠΕ Φθ/δας (περίπου 9.000 στρ.) και εκτεταμένων εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών σε περιβαλ-
λοντικά ευαίσθητες περιοχές σε όλη την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, όπου χρειαστεί. Η συνολική έκταση 
που θα απαιτηθεί να ψεκαστεί καθόλη τη διάρκεια του έργου είναι 54.000 στρέμματα, ήτοι 18.000 στρ  
ετησίως.Οι ψεκασμοί θα γίνουν στις εστίες προνυμφών που θα εντοπισθούν από τις διενεργούμενες 
δειγματοληψίες. Η απόφαση για το χρόνο και το χώρο επέμβασης από ειδικευμένο προσωπικό θα 
λαμβάνεται με βάση το είδος των προνυμφών, το στάδιο ανάπτυξης, την αφθονία και την απόσταση από 
κατοικημένες περιοχές.

-Η διενέργεια δειγματοληψιών και το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών με στόχο την παρα-
κολούθηση της εξέλιξης ανάπτυξης των κουνουπιών (προνύμφες – τέλεια έντομα) στις περιοχές των 
ορυζώνων της Λαμίας. 
-Για την αξιολόγηση της ομοιομορφίας της διασποράς αλλά και για τη μέτρηση της ποσότητας που 
πρέπει να διασπαρεί ανά στρέμμα θα πρέπει ο ανάδοχος να συλλέγει δείγματα νερού ψεκασμένων 
επιφανειών (1) δείγμα ανά 200-1000 στρέμματα ψεκασθείσας επιφάνειας επίγειων παρεμβάσεων και 
για τις ψεκασθείσες επιφάνειες ορυζώνων (1) δείγμα ανά 1.500-2.000 στρέμματα, στη συνέχεια να 
προβεί στον έλεγχο της ποσότητας της δραστικής ουσίας εντός 24 ωρών από την διενέργεια του 
ψεκασμού. Τα σημεία δειγματοληψίας θα υποδεικνύονται από την αναθέτουσα αρχή. 

-Έλεγχος σημειακών εστιών ανάπτυξης προνυμφών και διενέργεια ψεκασμών από εδάφους στο αστικό 
σύστημα των οικισμών της περιοχής.

Σε συμφωνία με την Αναθέτουσα Αρχή θα πραγματοποιηθούν εφαρμογές καταπολέμησης κουνουπιών 
στους οικισμούς της περιοχής εφαρμογής του προγράμματος. Κατά προτεραιότητα οι εφαρμογές αυτές θα 
εφαρμοστούν σε αστικές διαδρομές ανοικτών ρεμάτων, στραγγιστικές τάφρους, και θέσεις Σταθμών 
Επεξεργασίας Λυμάτων.Σε περίπτωση που από την Αναθέτουσα Αρχή επιβεβαιωθούν χάρτες με 
πρόσθετες εστίες προνυμφών στο αστικό σύστημα, όπως ιδιωτικοί ατομικοί ή ομαδικοί βόθροι, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται στην επιβεβαίωσή τους και στη διενέργεια ψεκασμών με βάση αυτούς.

 O Ανάδοχος θα προμηθεύεται με δική του ευθύνη τα κατάλληλα και εγκεκριμένα από τις αρμόδιες 
Εθνικές Αρχές προνυμφοκτόνα σκευάσματα τα οποία και θα αποθηκεύει σε κατάλληλο χώρο και σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές ορθής αποθήκευσης και φύλαξης γεωργικών φαρμάκων ενώ η Αναθέτουσα Αρχή θα 
διενεργεί κατά την κρίση της και σε τακτά χρονικά διαστήματα τους απαραίτητους ελέγχους 
καταλληλότητας αυτών των σκευασμάτων.

-Διενέργεια παρεμβάσεων ακμαιοκτονίας και υπολειμματικής ακμαιοκτονίας σε επιλεγμένα σημεία της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Σε συμφωνία με την Αναθέτουσα Αρχή θα πραγματοποιηθούν δράσεις ελέγχου των εστιών 
αναπαραγωγής και εφαρμογές προνυμφοκτονίας σε φρεάτια και λοιπές υδατοσυλλογές, καθώς και 
εφαρμογές ακμαιοκτονίας με τη χρήση σκευασμάτων με υπολειμματική δράση σε χώρους ανάπαυσης 
ακμαίων κουνουπιών που βρίσκονται σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Προνοιακά Ιδρύματα, κέντρα φιλοξενίας 
μεταναστών, φυλακές και σε λοιπές περιοχές του αστικού συμπλέγματος. Επίσης θα πρέπει να προβεί σε 
ψεκασμούς στα πλαίσια της προστασίας της δημόσιας υγείας από τη λεϊσμανίαση και του ζωικού 
κεφαλαίου από τις σκνίπες, μετά την έκδοση των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων .
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-Παρακολούθηση όχλησης ακμαίων εντόμων (εντομοπαγίδες - humanbait, σε συνεννόηση με την 
Αναθέτουσα Αρχή).

Ο Ανάδοχος παρακολουθεί τη διακύμανση του πληθυσμού των ακμαίων κουνουπιών και σκνιπών  στην 
περιοχή εφαρμογής του έργου. Η παρακολούθηση αυτή γίνεται με δίκτυο (30) τουλάχιστον 
δειγματοληπτικών σταθμών σύλληψης ακμαίων εντόμων με ενδεδειγμένες μεθόδους ελέγχου. Τα 
δεδομένα συλλογής καταγράφονται και αποτελούν παράγοντες για τη λήψη αποφάσεων και διορθωτικών 
ενεργειών από τον Ανάδοχο σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή.

- Εφαρμογή χωρικού μοντέλου πρόβλεψης για τις ασθένειες που μεταδίδονται από τα κουνούπια και 
κυρίως για την ελονοσία.

Στο μοντέλο αυτό θα ενσωματώνονται αξιόπιστα εντομολογικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά δεδομένα. 
Η καταγραφή πιθανών ενδιαιτημάτων μεταναστών από χώρες που ενδημεί η ελονοσία η λεπτομερέστερη 
καταγραφή της εμφάνισης κουνουπιών του είδους Anopheles sp. με αποτέλεσμα την  δημιουργία χαρτών 
επικινδυνότητας με σκοπό την καλύτερη και πιο αποτελεσματική οργάνωση των δράσεων της 
καταπολέμησης κουνουπιών, σε όλη την περιοχή της Περιφέρειας.

-Ενημέρωση Αναθέτουσας Αρχής, Δημοτικών Αρχών και τοπικού πληθυσμού για τους προβλεπόμενους 
κάθε ημέρα ψεκασμούς.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έγκαιρη ενημέρωση της Αναθέτουσας Αρχής και τουλάχιστον των 
Δημοτικών Αρχών της περιοχής σχετικά με το πρόγραμμα περιφοράς που θα ακολουθήσει τόσο για την 
παρακολούθηση από εδάφους των προνυμφών στο αγροτικό, περιαστικό, φυσικό και αστικό σύστημα της 
περιοχής όσο και για τους διενεργούμενους ψεκασμούς καθώς και για τυχόν αλλαγές αυτού για 
οποιονδήποτε λόγο.

-Άλλες συμπληρωματικές ενέργειες

Ο Ανάδοχος μετά από συνεργασία και συμφωνία με την Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να προβεί σε όλες τις 
ενδεικνυόμενες επιπλέον ενέργειες που θα διασφαλίσουν το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα όπως υποβολή 
προτάσεων για τον περιορισμό εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών και την ορθολογική διαχείριση των 
υδάτων στην περιοχή εφαρμογής του έργου καθώς και της ανάδειξης περιοχών υψηλού κινδύνου για 
εκδήλωση κρουσμάτων από μεταδιδόμενους με κουνούπια λοιμογόνους παράγοντες και προσαρμογή των 
δράσεων καταπολέμησης με βάση την επικινδυνότητα των επιμέρους περιοχών.

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να διαθέτει εξοπλισμό και τεχνογνωσία για την ανάληψη δράσεων 
εκνεφώσεων ULV στην περίπτωση που θα υπάρξει η σχετική ανάγκη (π.χ. εμφάνιση ανθρωπίνων 
κρουσμάτων εγκεφαλίτιδας ιού του Δυτικού Νείλου ή άλλων ασθενειών στις οποίες ενέχονται τα 
κουνούπια) και τις σχετικές αδειοδοτήσεις. Επίσης προβλέπεται ότι στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου θα 
διενεργηθούν και παρεμβάσεις για την καταπολέμηση των σκνιπών που ευθύνονται για τον καταρροϊκό 
πυρετό σε κτηνοτροφικές μονάδες στην ΠΣΤΕ μετά από σχετικές εντολές της Αναθέτουσας Αρχής.

- Παράδοση Τελικής Έκθεσης Πεπραγμένων και περιοδικών αναφορών.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά το πέρας του έργου να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή αναλυτική 
Τελική Έκθεση Πεπραγμένων, η οποία θα περιλαμβάνει αναλυτικά το σύνολο των στοιχείων για την 
πορεία εξέλιξης του έργου. Επιπλέον στην Έκθεση αυτή θα περιλαμβάνεται αναλυτική αναφορά με βάση 
το σύνολο των σημείων της μεθοδολογίας του έργου, και τις διορθώσεις ή συμπληρώσεις που ενδε-
χομένως θα του υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. Πέραν της Έκθεσης αυτής ο Ανάδοχος συντάσσει, 
εφόσον του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, περιοδικές αναφορές - το περιεχόμενο των οποίων είναι 
συμβατό με το έργο - τις οποίες υποβάλλει σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει για τυχόν δυσκολίες ή προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά την 
εφαρμογή σε κάθε περιοχή και αξιολογήσει τμηματικά και συλλογικά το έργο και να τεκμηριώνει την 
επιφάνεια που ψεκάστηκε. Μετά το τέλος της εφαρμογής θα πρέπει να διενεργήσει δειγματοληπτικούς 
ελέγχους για τη διαπίστωση τυχόν υπολειμμάτων των βιοκτόνων που έχουν χρησιμοποιηθεί και που 
προβλέπεται από την άδεια έγκρισης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
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Επίσης διευκρινίζεται ότι οι εργασίες που αφορούν στην παρακολούθηση του πληθυσμού των προνυμφών 
στο αγροτικό, περιαστικό και φυσικό σύστημα της περιοχής θα διενεργούνται εάν υπάρξει ανάγκη, κατά 
την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής, όλες τις μέρες της εβδομάδας (ακόμη και Σαββατοκύριακο ή Αργίες).

Η Αναθέτουσα Αρχή θα παρακολουθεί και θα ελέγχει το έργο του Αναδόχου, μέσω της τήρησης 
εβδομαδιαίων ειδικά σχεδιασμένων πρωτοκόλλων παρακολούθησης, τα οποία θα περιλαμβάνουν 
συγκεκριμένα σημεία /ενέργειες ελέγχου. Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποδέχεται 
οποτεδήποτε ζητηθεί αυτό σχετικούς ελέγχους από τη Διαπαραταξιακή Επιτροπή.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει λογισμικό σε τέσσερα σημεία που θα του υποδειχτούν από 
την αναθέτουσα αρχή όπου θα παρακολουθούνται οι δράσεις εφαρμογής πεδίου σε όλη την έκταση 
εφαρμογής  από τις καταγραφές των GPS. Οι καταγραφές αυτές θα αποτελούν στοιχεία πιστοποίησης 
των εφαρμογών πεδίου.

Παράδοση Ενδιάμεσων και Τελικής Έκθεσης Πεπραγμένων και περιοδικών αναφορών.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται κάθε έτος με τα παραδοτέα πληρωμής Δ1 και Δ2 να παραδίδει στην Αναθέτουσα 
Αρχή Έκθεση πεπραγμένων κάθε έτους και με την ολοκλήρωση του έργου Τελική Έκθεση Πεπραγμένων, η 
οποία θα περιλαμβάνει αναλυτικά το σύνολο των στοιχείων για την πορεία εξέλιξης του έργου. Επιπλέον 
στην Έκθεση αυτή θα περιλαμβάνεται αναλυτική αναφορά με βάση το σύνολο των σημείων της μεθο-
δολογίας του έργου, και τις διορθώσεις ή συμπληρώσεις που ενδεχομένως θα του υποδειχθούν από την 
Αναθέτουσα Αρχή. Πέραν της Έκθεσης αυτής ο Ανάδοχος συντάσσει, εφόσον του ζητηθεί από την Αναθέ-
τουσα Αρχή, περιοδικές αναφορές - το περιεχόμενο των οποίων είναι συμβατό με το έργο - τις οποίες υπο-
βάλλει σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει για τυχόν δυσκολίες ή προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά την 
εφαρμογή σε κάθε περιοχή να αξιολογήσει τμηματικά και συλλογικά το έργο και να τεκμηριώνει την 
επιφάνεια που ψεκάστηκε. Πέραν της Έκθεσης αυτής ο Ανάδοχος συντάσσει, εφόσον του ζητηθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή, περιοδικές αναφορές - το περιεχόμενο των οποίων είναι συμβατό με το έργο, όπως 
αυτό περιγράφεται στο παρόν άρθρο - τις οποίες υποβάλλει σε εύλογο χρονικό διάστημα. 

ΑΡΘΡΟ 4: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

α. Έναρξη προγράμματος

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να ξεκινήσει άμεσα το έργο με την ανάθεση αυτού. Πιο 
συγκεκριμένα ο ανάδοχος σε διάστημα (10) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης πρέπει να παρα-
δώσει τα ακόλουθα:

1. ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ

Γεωαναφερμένους επικαιροποιημένους επιχειρησιακούς χάρτες των μεγάλων υγροτόπων της περιφέρειας 
(1:20.000).

2. ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ - ΑΣΤΙΚΟ

Να κατασκευάσει και να παραδώσει γεωαναφερμένους χάρτες της περιοχής εφαρμογής του έργου (σε 
400 περίπου οικισμούς) και να χωροθετήσει τους δειγματοληπτικούς σταθμούς ( 1:20.000).

3. ΟΡΥΖΩΝΕΣ

Να τοποθετήσει επί γεωαναφερόμενου χάρτη, να κωδικοποιήσει και να εμβαδομετρήσει τα επιμέρους 
αγροτεμάχια καλλιέργειας ρυζιού και να παραδώσει τους σχετικούς χάρτες στην αναθέτουσα αρχή 
(1:20.000).

4. ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΓΙΔΩΝ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΑΚΜΑΙΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ

Να χωροθετήσει το δίκτυο των τριάντα (30) παγίδων σύλληψης ακμαίων εντόμων που να καλύπτει όλη 
την Περιφέρεια και να παραδώσει τις συντεταγμένες των θέσεων τοποθέτησης αυτών.
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Να διαθέτει χαρτογραφικά υπόβαθρα της περιοχής εφαρμογής του έργου, να χωροθετήσει τους 
δειγματοληπτικούς σταθμούς και να διαθέσει στο πεδίο τον απαραίτητο εξοπλισμό και το απαιτούμενο 
προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευμένο. 

β. Προσωπικό 

Να διαθέτει  το ακόλουθο Επιστημονικό – Τεχνικό Προσωπικό.

Επιστημονικό Προσωπικό:

1.  Ένας (1) επιστήμονας (Βιολόγος, Γεωπόνος, Φυσικός, Χημικός, Τεχνολόγος Γεωπόνος, Επόπτης 
Υγείας ή συναφούς ειδικότητας ), ως συντονιστής του έργου, με αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον 
τριών ετών) σε θέματα καταπολέμησης κουνουπιών, εντοπισμού εστιών αναπαραγωγής προνυμφών, 
ταυτοποίησης προνυμφών και ακμαίων, καθώς και ως υπεύθυνος εργαστηριακής υποστήριξης και 
εκπαίδευσης, με αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία στην παρακολούθηση διακύμανσης πληθυσμού 
κουνουπιών συστηματική ταξινόμηση προνυμφών και ακμαίων κουνουπιών σε επίπεδο είδους και 
εφαρμογής ενός χωρικού μοντέλου πρόβλεψης για τις ασθένειες που μεταδίδονται από τα κουνούπια 
και κυρίως για την επανεμφάνιση της ελονοσίας (αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, αποδεικτικά 
στοιχεία εμπειρίας, τίτλοι σπουδών και Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής συμμετοχής)

2. Ένας (1) επιστήμονας (Βιολόγος, Γεωπόνος, Φυσικός, Χημικός, Τεχνολόγος Γεωπόνος, Επόπτης Υγείας 
ή συναφούς ειδικότητας), ως αναπληρωτής συντονιστής του έργου, με αποδεδειγμένη εμπειρία 
(τουλάχιστον δύο ετών) σε θέματα καταπολέμησης κουνουπιών, εντοπισμού εστιών αναπαραγωγής 
προνυμφών, ταυτοποίησης προνυμφών και ακμαίων και εφαρμογής ενός χωρικού μοντέλου πρόβλεψης 
για τις ασθένειες που μεταδίδονται από τα κουνούπια και κυρίως για την επανεμφάνιση της ελονοσίας 
(αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, αποδεικτικά στοιχεία εμπειρίας, τίτλοι σπουδών και Υπεύθυνη 
Δήλωση αποδοχής συμμετοχής)

3. Τέσσερις (4) επιστήμονες (Βιολόγοι, Γεωπόνοι, Φυσικοί, Χημικοί, Τεχνολόγοι Γεωπόνοι, Επόπτες 
Υγείας ή συναφούς ειδικότητας) με μέση διετή εμπειρία σε θέματα χρήσης σκευασμάτων, εφαρμογών 
προνυμφοκτονίας, εντοπισμού εστιών αναπαραγωγής προνυμφών, ταυτοποίησης ακμαίων και 
προνυμφών, ακμαιοκτονίας και υπολειμματικής ακμαιοκτονίας και χρήσης GIS (αναλυτικά βιογραφικά 
σημειώματα, αποδεικτικά στοιχεία εμπειρίας, τίτλοι σπουδών και Υπεύθυνες Δηλώσεις αποδοχής 
συμμετοχής).

Τεχνικό Προσωπικό :

1.Τριάντα οκτώ (38) δειγματολήπτες-ψεκαστές με γνώσεις ταυτοποίησης προνυμφών κουνουπιών ανά 
γένος και στάδιο ανάπτυξης και εκτίμησης της πληθυσμιακής πυκνότητας, ορθής εφαρμογής 
εντομοκτόνων σκευασμάτων ικανούς να καλύψουν το σύνολο των αναγκών του έργου και τον 
ολοκληρωμένο έλεγχο των εστιών αναπαραγωγής που βρίσκεται στο πεδίο εφαρμογής του έργου το 
οποίο θα εκτελέσουν.

Χειριστές ΣμηΕΑ :

1.Τρεις (3) χειριστές ΣμηΕΑ (Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών) με άδεια χειριστή ΣμηΕΑ Α1 
και Α3 του Ευρωπαϊκού κανονισμού της EASA, οι οποίοι να περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο πτητικής 
λειτουργίας του προσφέροντος το οποίο θα πρέπει να είναι εγκεκριμένο για αεροψεκασμούς. Οι 
χειριστές ΣμηΕΑ μπορούν να είναι ταυτόχρονα και άτομα του Επιστημονικού ή του Τεχνικού 
προσωπικού του προσφέροντος. (πτυχία και υπεύθυνη δήλωση αποδοχής συμμετοχής).

Το ανωτέρω προσωπικό (Επιστημονικό –Τεχνικό) θα πρέπει να είναι διαθέσιμο στην περιοχή εφαρμογής 
του έργου καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης του έργου. 

γ. Υλικοτεχνικός εξοπλισμός
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Ο ανάδοχος του έργου οφείλει να διαθέσει όλο τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό που απαιτείται 
για την επιτυχή εκτέλεση του έργου και συγκεκριμένα:

1.-- ‘Εξι (6) Ι.Χ. αυτοκίνητα, για την επίγεια παρακολούθηση προνυμφών, την παρακολούθηση 
αποτελεσματικότητας των ψεκασμών την εκτέλεση καταπολέμησης προνυμφών σε μικρής έκτασης εστίες 
αναπαραγωγής και την παρακολούθηση ακμαίων εντόμων (αποδεικτικά κτήσης ή δικαιώματος χρήσης).

2.- Δύο (2) Ι.Χ. αυτοκίνητα, για τον έλεγχο των ψεκασμών (αποδεικτικά κτήσης ή δικαιώματος χρήσης)

3.- Δέκα (10) ψεκαστικά επαγγελματικά οχήματα ανοικτού τύπου (pickup) με τετρακίνηση, για την 
εκτέλεση των επίγειων ψεκασμών και δειγματοληψιών με άδειες κατάλληλες για την χρήση για την οποία 
προορίζονται - αποδεικτικά κτήσης ή δικαιώματος χρήσης.

4.- Ένα (1) σύστημα ULV ελεγχόμενων σταγονιδίων υπέρμικρου όγκου για ψεκασμούς σε περιοχές που δεν 
μπορεί να προσεγγίσει άλλος τύπος ψεκαστικού που να μπορεί εξ ίσου καλά να αποδώσει την εργασία 
αυτή (αποδεικτικά κτήσης ή δικαιώματος χρήσης).

5.- Δέκα (10) ψεκαστικά για τους από εδάφους ψεκασμούς (αποδεικτικά κτήσης ή δικαιώματος χρήσης).

6.-Δέκα (10) AVL ή άλλη συσκευή με δυνατότητα καταγραφής και εξαγωγής διαδρομών και εφαρμογών 
ψεκασμού ανά όχημα ψεκασμού (αποδεικτικά κτήσης ή δικαιώματος χρήσης) και το απαραίτητο 
λογισμικό για την σε πραγματικό χρόνο παρακολούθηση των εφαρμογών.

7.-Δέκα (10) συσκευές καταγραφής δειγματοληψιών πεδίου με δυνατότητα αποστολής δεδομένων 
δειγματοληψιών σε πραγματικό χρόνο.

8.-Τρία (3) ΣμηΕΑ (Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών) που πληρούν τους όρους τις 
προϋποθέσεις και τους περιορισμούς, που θέτει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) για τους από 
αέρος ψεκασμούς κατά την εκτέλεση του έργου. (Να κατατεθούν ο αριθμός εκμεταλλευομένου, η άδεια 
πτητικής λειτουργίας, το εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας, ο τύπος κάθε ΣμηΕΑ, ασφάλεια του ΣμηΕΑ και 
έντυπα τεχνικών χαρακτηριστικών , η ανυψωτική του ικανότητα και το swath του ψεκαστικού 
συστήματος.)

9.- Εξοπλισμός πτητικών μέσων:

-Να διαθέτουν ένα ψεκαστικό σύστημα με τουλάχιστον τέσσερα ακροφύσια.

-Να διαθέτουν δεξαμενή τουλάχιστον (10) λίτρων.

-Το πλάτος ψεκασμού να είναι τουλάχιστον (4) μέτρα

Ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός που θα δηλωθεί θα πρέπει να βρίσκεται καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης στην περιοχή του έργου.

Σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση του έργου η Διευθύνουσα Αρχή με τις Επιτροπές Παρακολούθησης 
και Πιστοποίησης και Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής κρίνει ανεπαρκή τον παραπάνω εξοπλισμό 
για την καλή εκτέλεση του έργου, διατηρεί το δικαίωμα να υποχρεώσει τον ΑΝΑΔΟΧΟ να διαθέσει ότι 
επιπλέον απαιτηθεί.

Σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασης του με 
εφεδρικό. Σε περίπτωση που ο ψεκασμός καθυστερεί πάνω από 24 ώρες θα επιβάλλεται από την 
Αναθέτουσα Αρχή μετά από εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ποινική ρήτρα δύο χιλιάδων ευρώ 
(2.000 €) για κάθε επιπλέον εικοσιτετράωρο.

Ειδικότερα σε περίπτωση σοβαρής βλάβης του ΣμηΕΑ ο ανάδοχος θα πρέπει να ενημερώσει τη 
Διευθύνουσα Υπηρεσία άμεσα για το είδος της βλάβης και το χρόνο αποκατάστασης αυτής, καθώς και το 
χρόνο έναρξης των ψεκασμών.

Στην περίπτωση που τα μηχανήματα εδάφους, υποστούν κατά την διάρκεια του έργου βλάβη, η οποία 
είναι αδύνατο να επισκευασθεί εντός χρονικού διαστήματος, τέτοιου που να διασφαλίζεται η έγκαιρη και 
σωστή εκτέλεση του ανατιθέμενου έργου στον ΑΝΑΔΟΧΟ, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να 
αναθέσει ανάλογο ή μικρότερο μεγέθους έργου σε άλλο εργολάβο, που θα κριθεί ότι είναι σε θέση με τον 
εξοπλισμό που διαθέτει, να καλύψει έγκαιρα και σωστά τις ανάγκες του έργου, με την ίδια τιμή που είχε 
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ανατεθεί στον πρώτο ΑΝΑΔΟΧΟ. Εάν αυτό είναι αδύνατο να γίνει μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης, η 
Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να διακόψει το έργο και να εκπέσει υπέρ αυτού η εγγύηση καλής εκτέλεσης του 
έργου.

δ. Επιστημονική υποστήριξη

Η επιστημονική ομάδα του Αναδόχου πρέπει να διαθέτει τη γνώση και εμπειρία προκειμένου:

1.Να διενεργεί με ασφάλεια τους απαιτούμενους ψεκασμούς.

2.Να καταγράψει, οριοθετήσει και χαρτογραφήσει το σύνολο των εστιών αναπαραγωγής στο πεδίο 
εφαρμογής του έργου.

3.Να εκπονήσει την απαιτούμενη οικολογική χαρτογράφηση του φυσικού συστήματος.

4.Να εκπονήσει το σχέδιο εφαρμογής του έργου και να το προσαρμόζει στις εκάστοτε ανάγκες του , 
ανάλογα με την εξέλιξη του έργου, τις κλιματολογικές συνθήκες και τους όποιους εξωτερικούς παράγοντες 
συμμετέχουν στην ανάπτυξη πληθυσμών κουνουπιών.

5.Να εκπαιδεύσει και να ελέγχει το τεχνικό προσωπικό στις μεθόδους δειγματοληψίας και ψεκασμού.

6.Να πραγματοποιεί τις αναγκαίες εργασίες εργαστηρίου για την ταυτοποίηση προνυμφών και ακμαίων 
κουνουπιών σε επίπεδο είδους

7.Να ελέγχει την αποτελεσματικότητα του έργου και να προβαίνει στις επιβαλλόμενες διορθωτικές 
ενέργειες.

8.Η συνολική ευθύνη για την υλοποίηση του έργου βαρύνει τον Ανάδοχο, ο οποίος εκπροσωπείται από 
τον ορισμένο συντονιστή έργου.

ε. Δράσεις ενημέρωσης 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε ενέργειες ενημέρωσης των πολιτών της ΠΣΤΕ και να δηλώσει την 
λειτουργία Ανοιχτής Γραμμής Επικοινωνίας με τους πολίτες, μέσω της οποίας το σύνολο των πολιτών θα 
μπορεί να ενημερώνει για την ύπαρξη νέων ή μη εντοπισμένων εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών, να 
διατυπώνει παράπονα κ.α. Οι κλήσεις που θα πραγματοποιούνται θα καταγράφονται από τον Ανάδοχο 
και θα δίνονται στην Αναθέτουσα Αρχή σε κάθε ζήτηση.

Μεταξύ των άλλων ενεργειών ενημέρωσης ο ανάδοχος θα πραγματοποιήσει  την ενημέρωση των 
πολιτών των κυριότερων πόλεων (Λαμία, Χαλκίδα, Θήβα, Λιβαδειά, Άμφισσα) της Περιφέρειας με 
φυλλάδιο που θα μοιράσει.

ΑΡΘΡΟ 5. ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προμηθευθεί και να διαθέσει το σύνολο των απαιτούμενων 
σκευασμάτων για την επιτυχή εκτέλεση των συνολικών ψεκασμών του έργου. Τα σκευάσματα που θα 
χρησιμοποιηθούν για το έργο καταπολέμησης θα είναι εγκεκριμένα για ανάλογη χρήση από τις αρμόδιες 
Εθνικές Αρχές. Επισημαίνεται ότι η καταπολέμηση των προνυμφών των κουνουπιών σε οικολογικά 
προστατευόμενες και ευαίσθητες περιοχές πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με χρήση βιολογικού 
σκευάσματος (ΒΤΙ) του οποίου η δράση είναι εκλεκτική. Θα μπορούν επίσης να καλύπτουν πλέον, χωρίς 
χρονικούς περιορισμούς τους ορυζώνες και τις εκτάσεις βιολογικής καλλιέργειας ρυζιού, που μέχρι 
σήμερα παρέμειναν αψέκαστες.

Η συνολική διαχείριση των σκευασμάτων και των συσκευασιών τους δηλαδή η προμήθεια, μεταφορά και 
αποθήκευση τους πριν και μετά τη χρήση τους θα γίνεται από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
ορθής αποθήκευσης και φύλαξης γεωργικών φαρμάκων ενώ η Αναθέτουσα Αρχή θα διενεργεί κατά την 
κρίση της και σε τακτά χρονικά διαστήματα τους απαραίτητους ελέγχους καταλληλότητας αυτών των 
σκευασμάτων.

Η χρήση τους θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως των σκευασμάτων, όπως αυτή ορίζεται από την 
κατασκευάστρια εταιρεία σε συνάρτηση με την σχετική έγκριση από τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές.
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Ο Ανάδοχος ευθύνεται για οποιοδήποτε ατύχημα γίνει κατά ή εξ αιτίας των ψεκαστικών εφαρμογών που 
διενεργεί καθώς και για την ασφάλεια εργαζομένων, κατοίκων, επισκεπτών και την προστασία του 
περιβάλλοντος. Σημειώνεται ότι οι χειριστές των ψεκαστικών μέσων, για δική τους ασφάλεια, πρέπει να 
κάνουν εφαρμογή του ψεκαστικού υγρού με πλήρη εξοπλισμό προφύλαξης (κράνος, φόρμα, γάντια κ.ά).

Ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει τον ψεκασμό σε έκταση όπου εφαρμόστηκε 
πλημμελώς σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στη παρούσα διακήρυξη.

Ιδιαίτερη μέριμνα θα δοθεί στην προστασία των κατοίκων. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ενημερώνει με 
κατάλληλο τρόπο και έγκαιρα μέσω των Δημοτικών Αρχών τους κατοίκους της περιοχής αλλά και κάθε 
ενδιαφερόμενο, για την έκταση που προγραμματίζεται να γίνει ψεκασμός για την έγκαιρη μετακίνηση και 
προστασία των ζώων. Το ίδιο ισχύει και για τους κατοίκους των περιοχών.

Σε κάθε περίπτωση θα εφαρμοστούν πλήρως τα προβλεπόμενα στις σχετικές εγκυκλίους των αρμόδιων 
υπουργείων.

ΑΡΘΡΟ 6  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ

 Η παρακολούθηση και η παραλαβή του έργου του Αναδόχου είναι αρμοδιότητα της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας (Διεύθυνσης Αγροτικής & Αλιευτικής Πολιτικής Π.Στ.Ε) και των συνεπικουρούντων αυτήν 
αρμοδίων οργάνων, ήτοι των Επιτροπών Παρακολούθησης και Πιστοποίησης ανά Περιφερειακή Ενότητα 
και της Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου.

Ο Περιφερειάρχης Στ. Ελλάδας με απόφασή του, δύναται να συγκροτεί διαπαραταξιακή επιτροπή αιρετών. 
Έργο της επιτροπής είναι οι αιφνιδιαστικοί έλεγχοι στο πεδίο εφαρμογής και υλοποίησης του προ-
γράμματος καταπολέμησης, που έχουν σχέση με την ορθή τήρηση των όρων του παρόντος διαγωνισμού, 
όπως επίσης για την ορθή χρήση σκευασμάτων, λήψη δειγμάτων ψεκαστικού υλικού κλπ.

Ο Ανάδοχος θα παραδίδει τα παραδοτέα, τόσο στις αρμόδιες Επιτροπές Παρακολούθησης – Πιστοποίησης 
του Έργου όσο και στην Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου, με αναλυτική Έκθεση 
Πεπραγμένων για κάθε Περιφερειακή Ενότητα, που θα περιλαμβάνει αναλυτικά το σύνολο των στοιχείων 
για την πορεία εξέλιξης του έργου και αναλυτική αναφορά με βάση το σύνολο των σημείων της μεθοδο-
λογίας του έργου και τις διορθώσεις ή συμπληρώσεις που θα του υποδειχθούν από την ίδια την αρμόδια 
Επιτροπή Παρακολούθησης – Πιστοποίησης ή την Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου.

Η αρμόδια σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα Επιτροπή Παρακολούθησης–Πιστοποίησης του Έργου θα πρα-
γματοποιεί συχνούς τακτικούς και έκτακτους ελέγχους και τήρηση εβδομαδιαίων ειδικά σχεδιασμένων 
πρωτοκόλλων παρακολούθησης, τα οποία θα περιλαμβάνουν συγκεκριμένα σημεία /ενέργειες ελέγχου 
προκειμένου να διαπιστώσει την άρτια εκτέλεση του έργου του Αναδόχου. Η Επιτροπή για κάθε παραδο-
τέο συντάσσει πρακτικό παρακολούθησης του έργου που θα υποβάλλεται από αυτήν άμεσα στην 
Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου. Σε περίπτωση που από κάποιον έλεγχο διαπιστωθούν 
πλημμέλειες στην εκτέλεση του έργου του Αναδόχου η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης-Πιστο-
ποίησης του Έργου θα ενημερώνει άμεσα εγγράφως τον υπαίτιο Ανάδοχο περί των πλημμελειών που 
διαπίστωσε και των διορθωτικών μέτρων που πρέπει αυτός να λάβει και θα τον καλεί μέσα σε προθεσμία 
δύο (2) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση εις αυτόν του σχετικού εγγράφου της να προβεί σε όλες 
τις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση των πλημμελειών. Μετά το πέρας της ως άνω 
προθεσμίας θα πραγματοποιεί εκ νέου επιτόπιο έλεγχο και θα συντάσσει εκτάκτως σχετικό πρακτικό 
παρακολούθησης, στο οποίο θα καταγράφει και τις πλημμέλειες που δεν έχουν αποκατασταθεί. Κάθε 
πρακτικό παρακολούθησης του έργου θα υποβάλλεται άμεσα στην Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής 
του Έργου και θα κοινοποιείται ταυτοχρόνως και στον ενδιαφερόμενο Ανάδοχο.

Ειδικότερα η παρακολούθηση και πιστοποίηση θα πραγματοποιείται με επιτόπιους ελέγχους και μέσω 
τηλεματικής, βάσει των οποίων η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Πιστοποίησης του Έργου θα 
συμπληρώνει τα πρακτικά παρακολούθησης του έργου και θα προβαίνει σε τμηματικές παραλαβές 
συντάσσοντας τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής των παραδοτέων.Η Επιτροπή Συντονισμού και 
Παραλαβής του Έργου, η οποία θα τα παραλαμβάνει βάσει των υποβληθέντων εις αυτήν πρακτικών 
παρακολούθησης των Επιτροπών Παρακολούθησης – Πιστοποίησης του Έργου ανά Περιφερειακή Ενότητα 
και θα καταρτίζει σχετικό Πρωτόκολλο Τμηματικής Παραλαβής εντός 20 εργάσιμων ημερών το αργότερο 
από την ημερομηνία υποβολής του από τον Ανάδοχο, η οποία αποδεικνύεται από την ημερομηνία και τη 





12
1

σφραγίδα Πρωτοκόλλου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας που τίθεται στο Διαβιβαστικό των Παραδοτέων, και 
το οποίο θα κοινοποιείται σε αυτόν με ευθύνη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας εντός τριών (3) το αργότερο 
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατάρτισής του. Εφόσον η προαναφερόμενη προθεσμία παρέλθει 
χωρίς ο Ανάδοχος να έχει παραλάβει αντίγραφο του σχετικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Επιτροπής, 
τότε η παραλαβή των Παραδοτέων του Αναδόχου θα πραγματοποιείται αυτόματα και θα θεωρείται 
οριστική. 

Στην περίπτωση, όπου το έργο του Αναδόχου, όπως αποτυπώνεται και στα σχετικά παραδοτέα, κατά την 
κρίση της Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου εκτελείται πλημμελώς ή δεν έχει 
ολοκληρωθεί επαρκώς, θα επισημανθούν γραπτά από αυτήν εντός 20 εργάσιμων ημερών το αργότερο 
από την ημερομηνία υποβολής των παραδοτέων, η οποία θα γίνει σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου, οι ελλείψεις του ή τυχόν ελαττώματά του και θα τίθεται 
εύλογη προθεσμία κατά την κρίση της προς τον Ανάδοχο, προκειμένου να το ολοκληρώσει. Ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να συμμορφώνεται απροφάσιστα και άνευ ετέρου στις υποδείξεις της Επιτροπής Συντονι-
σμού και Παραλαβής του Έργου για αναπροσαρμογή, διόρθωση και αντικατάσταση των ελλείψεων ή 
ελαττωμάτων του τμήματος ή των τμημάτων του έργου, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του 
Εργοδότη, στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης μέσα στην ταχθείσα προς αυτόν εύλογη προθεσμία από 
την ημερομηνία παραλαβής των ανωτέρω αναφερόμενων υποδείξεων και να παραδώσει τα μέρη ή το 
σύνολο του έργου αντίστοιχα, αφού εντάξει τις υποδειχθείσες βελτιώσεις σε ενιαίο παραδοτέο, 
απαλλαγμένο από κάθε ελάττωμα ή παράλειψη σε τεχνικά και επιστημονικά άρτια κατάσταση. Η 
διαδικασία αυτή μπορεί να επαναληφθεί περισσότερες από μία φορά, εφόσον η Επιτροπή Συντονισμού 
και Παραλαβής του Έργου το κρίνει σκόπιμο. Μετά την συμπλήρωση και διόρθωση των ελαττωμάτων και 
ελλείψεων και την επανυποβολή του αναμορφωμένου παραδοτέου ακολουθείται η διαδικασία της 
προηγούμενης παραγράφου.

Η προαναφερόμενη διαδικασία εφαρμόζεται είτε για κάθε παραδοτέο διακριτά είτε για περισσότερα του 
ενός παραδοτέα.Μετά την παραλαβή του συνόλου των παραδοτέων της παρούσας, όπως αυτά περιγρά-
φονται στην τεχνική περιγραφή του έργου, είτε με την κατάρτιση Πρωτοκόλλων Τμηματικής Παραλαβής 
της πρώτης παραγράφου, είτε με την παρέλευση άπρακτης της τασσόμενης προθεσμίας για την κατάρτισή 
τους, η Επιτροπή υποχρεούται να προβεί εντός 10 ημερολογιακών ημερών στην οριστική παραλαβή του 
συνόλου του έργου, συντάσσοντας το σχετικό Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής. Μετά την παρέλευση 
άπρακτου του ανωτέρου χρόνου, παραλαβή του συνόλου του έργου θα πραγματοποιείται αυτόματα. 

ΑΡΘΡΟ 7 – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Σε περίπτωση που συνταχθεί ένα πρακτικό παρακολούθησης από οποιαδήποτε Επιτροπή Παρακολού-
θησης – Πιστοποίησης Περιφερειακής Ενότητας, στο οποίο διαπιστώνεται κακή εκτέλεση του έργου με 
υπαιτιότητα του Αναδόχου ή εάν ο Ανάδοχος αρνείται να συμμορφωθεί προς τις έγγραφες υποδείξεις της 
Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου, η Αναθέτουσα Αρχή έχει δικαίωμα επιβολής 
εβδομαδιαίας ποινικής ρήτρας ποσού 2.000,00 € κατά του υπαίτιου αναδόχου έως ότου αποκατασταθεί 
το ελάττωμα. 

Επίσης σε περίπτωση που συνταχθούν δύο (2) πρακτικά παρακολούθησης από μία ή περισσότερες από τις 
Επιτροπές Παρακολούθησης – Πιστοποίησης των Περιφερειακών Ενοτήτων, με τα οποία διαπιστώνεται η 
κακή εκτέλεση του έργου με υπαιτιότητα του Αναδόχου ή εάν ο Ανάδοχος αρνείται να συμμορφωθεί προς 
τις έγγραφες υποδείξεις της Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, η Αναθέτουσα Αρχή εκτός από το δικαίωμα 
επιβολής εβδομαδιαίας ποινικής ρήτρας ποσού 2.000,00 € ανά πρακτικό παρακολούθησης, για το 
αντίστοιχο χρονικό διάστημα κάθε εβδομάδας, μπορεί να καταγγείλει τη σχετική Σύμβαση, να κηρύξει 
έκπτωτο τον υπαίτιο Ανάδοχο με ταυτόχρονη κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης. 
Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας 
που προκύπτει από την διακοπή εκτέλεσης του έργου. 
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 
έκπτωτο.
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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.

ΑΡΘΡΟ 8  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η καταβολή της αμοιβής θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του έργου, μετά από 
πιστοποιήσεις του υλοποιηθέντος έργου από τις αρμόδιες ανά Περιφερειακή Ενότητα Επιτροπές 
Παρακολούθησης και Πιστοποίησης του Έργου και την τμηματική παραλαβή αυτού από την Επιτροπή 
Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου των παραδοτέων που περιγράφονται κατωτέρω. Ειδικότερα η 
πιστοποίηση θα πραγματοποιείται με επιτόπιους ελέγχους ή/και μέσω τηλεματικής βάσει των οποίων η 
αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Πιστοποίησης του Έργου θα συντάσσει τα πρακτικά παρακολού-
θησης του έργου, προκειμένου να προβαίνει σε τμηματικές παραλαβές του έργου και να συντάσσει τα 
σχετικά πρωτόκολλα τμηματικής παραλαβής των παραδοτέων.

Για την πληρωμή του αναδόχου θα λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των εφαρμογών-ελέγχων (Δειγματο-
ληψίες, επαναληπτικές δειγματοληψίες για τη σωστή καταπολέμηση των προνυμφών, δράσεις προστα-
σίας της δημόσιας υγείας από ασθένειες που μεταδίδονται με διαβιβαστές, τοποθέτηση εντομοπαγίδων 
και παρακολούθησή τους, περιαστική καταπολέμηση, επεξεργασία δεδομένων) που θα απαιτηθούν επί 
των εκτεταμένων εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών που υπολογίζονται για το σύνολο της Περιφέρειας .

Τα παραδοτέα θα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο στις επιτροπές Παρακολούθησης και Πιστοποίησης και 
στην Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου, η οποία θα τα παραλαμβάνει βάσει των 
υποβληθέντων εις αυτήν πρακτικών παρακολούθησης των Επιτροπών Παρακολούθησης – Πιστοποίησης 
του Έργου ανά Περιφερειακή Ενότητα και θα καταρτίζει σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής εντός 20 
εργάσιμων ημερών το αργότερο από την ημερομηνία υποβολής του από τον Ανάδοχο, η οποία 
αποδεικνύεται από την ημερομηνία και τη σφραγίδα Πρωτοκόλλου του Εργοδότη που τίθεται στο 
διαβιβαστικό των Παραδοτέων, και το οποίο θα κοινοποιείται σε αυτόν με ευθύνη του Εργοδότη εντός 
τριών (3) το αργότερο εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατάρτισής του. Εφόσον η προανα-
φερόμενη προθεσμία παρέλθει χωρίς ο Ανάδοχος να έχει παραλάβει αντίγραφο του σχετικού Πρωτο-
κόλλου Παραλαβής της Επιτροπής, τότε η παραλαβή των Παραδοτέων του Αναδόχου θα πραγμα-
τοποιείται αυτόματα και θα θεωρείται οριστική.  

Η τμηματική πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται μετά την κοινοποίηση στον Ανάδοχο 
του κάθε Πρωτοκόλλου ή Πρωτοκόλλων Τμηματικής Παραλαβής ή την παρέλευση άπρακτης της 
προθεσμίας που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, με την προσκόμιση από τον Ανάδοχο στην 
Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που 
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε 
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή.

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 0,1% 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.
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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 παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος .

Η καταβολή της αμοιβής στον ΑΝΑΔΟΧΟ θα γίνει ως εξής:

1. Για τον πρώτο χρόνο εφαρμογής

Α) Το 10 % του συμβατικού ποσού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. θα δοθεί με την οριστική παραλαβή 
του Α1΄ Παραδοτέου από την Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου, το οποίο θα περιλαμβάνει: 
Λεπτομερή φυτοκοινωνιολογική, αγροτική, περιαστική και αστική χαρτογράφηση και την δημιουργία των 
επιχειρησιακών χαρτών (καθορισμός και σήμανση και τοποθέτηση στο πεδίο δειγματοληπτικών σταθμών) 
Β) Το 7,5% του συμβατικού ποσού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με την οριστική παραλαβή του Β1΄ 
Παραδοτέου από τις Επιτροπές Παρακολούθησης και Πιστοποίησης των Π.Ε και την Επιτροπή Συντονισμού 
και Παραλαβής του Έργου των μηνών Μαϊου και Ιουνίου του έτους 2023.
Γ) Το 7,5 % του συμβατικού ποσού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με την οριστική παραλαβή του Γ1΄ 
Παραδοτέου από τις Επιτροπές Παρακολούθησης και Πιστοποίησης των Π.Ε. και την Επιτροπή Συντονι-
σμού και Παραλαβής του Έργου των μηνών Ιουλίου & Αυγούστου του έτους 2023.
Δ) Το 7,5 % του συμβατικού ποσού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με την οριστική παραλαβή του Δ1΄ 
Παραδοτέου από τις Επιτροπές Παρακολούθησης και Πιστοποίησης των Π.Ε. και την Επιτροπή Συντονι-
σμού και Παραλαβής του Έργου των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου και Νοεμβρίου του έτους 2023 
καθώς και της Έκθεσης Πεπραγμένων έτους 2023 από την Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του 
Έργου. 

2. Για τον δεύτερο χρόνο εφαρμογής. 

Α) Το 7,5 % του συμβατικού ποσού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με την οριστική παραλαβή του Α2΄ 
Παραδοτέου από τις Επιτροπές Παρακολούθησης και Πιστοποίησης των Π.Ε και την Επιτροπή Συντονισμού 
και Παραλαβής των μηνών Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου του έτους 2024. 
Β) Το 7,5 % του συμβατικού ποσού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με την οριστική παραλαβή του Β2΄ 
Παραδοτέου από τις Επιτροπές Παρακολούθησης και Πιστοποίησης των Π.Ε και την Επιτροπή Συντονισμού 
και Παραλαβής του Έργου των μηνών Μαΐου και Ιουνίου του έτους 2024 . 
Γ) Το 7,5 % του συμβατικού ποσού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με την οριστική παραλαβή του Γ2΄ 
Παραδοτέου από τις Επιτροπές Παρακολούθησης και Πιστοποίησης των Π.Ε. και την Επιτροπή 
Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου του έτους 2024.
Δ) Το 7,5 % του συμβατικού ποσού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με την οριστική παραλαβή του Δ2΄ 
Παραδοτέου(από τις Επιτροπές Παρακολούθησης και Πιστοποίησης των Π.Ε. και την Επιτροπή 
Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου και Νοεμβρίου του έτους 
2024 καθώς και της Έκθεσης Πεπραγμένων έτους 2024 από την Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του 
Έργου.

1.Για τον τρίτο χρόνο εφαρμογής.
 
Α) Το 7,5 % του συμβατικού ποσού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με την οριστική παραλαβή του Α3΄ 
Παραδοτέου από τις Επιτροπές Παρακολούθησης και Πιστοποίησης των Π.Ε και την Επιτροπή Συντονισμού 
και Παραλαβής των μηνών Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου του έτους 2025. 
Β) Το 7,5 % του συμβατικού ποσού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με την οριστική παραλαβή του Β3΄ 
Παραδοτέου από τις Επιτροπές Παρακολούθησης και Πιστοποίησης των Π.Ε και την Επιτροπή Συντονισμού 
και Παραλαβής του Έργου των μηνών Μαΐου και Ιουνίου του έτους 2025 .
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Γ) Το 7,5 % του συμβατικού ποσού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με την οριστική παραλαβή του Γ3΄ 
Παραδοτέου από τις Επιτροπές Παρακολούθησης και Πιστοποίησης των Π.Ε. και την Επιτροπή 
Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου του έτους 2025.
Δ)  Το 7,5 % του συμβατικού ποσού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με την οριστική παραλαβή του 
Δ3΄ Παραδοτέου(από τις Επιτροπές Παρακολούθησης και Πιστοποίησης των Π.Ε. και την Επιτροπή 
Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου και Νοεμβρίου του έτους 
2025 καθώς και της Έκθεσης Πεπραγμένων έτους 2025 από την Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του 
Έργου και
Ε) Το 7,5 % του συμβατικού ποσού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με την οριστική παραλαβή του Ε3΄ 
Παραδοτέου από τις Επιτροπές Παρακολούθησης και Πιστοποίησης των Π.Ε και την Επιτροπή Συντονισμού 
και Παραλαβής των μηνών Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου  του έτους 2026 καθώς και της Τελικής 
Έκθεσης Πεπραγμένων από την Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου

Η δαπάνη θα βαρύνει τις Πιστώσεις του Προγράμματος Ανάπτυξης “ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
2021-2025”.
Κωδικός έργου 2022ΝΠ36600000- MIS 5189439- Άξονας προτεραιότητας 3.1.

ΑΡΘΡΟ 9. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
περιπτώσεις:

1. Ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση παρά τις προς τούτο 
επανειλημμένες οχλήσεις τη Αναθέτουσας Αρχής,

2. Ο Ανάδοχος αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς να έχει δηλωθεί και χωρίς την άδεια της 
Αναθέτουσας Αρχής.

3. Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια 
λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό 
μέρος των περιουσιακών του στοιχείων. 

4. Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του 
επαγγέλματός του. 

5.  Μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής για λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται:
Α. Να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης 

υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση 
προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων. 

Β. Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, εργασία ή προϊόν  
(ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά 
έγγραφα και μέσα και να μεριμνήσει όπως οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο.

6. Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία 
του παρασχεθέντος μέρους του Έργου, καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία 
καταγγελίας. 

7. Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου, σύμφωνα με τη 
Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και η εγγυητική 
επιστολή καταπίπτει. 

ΑΡΘΡΟ 10. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του Έργου, 
ούτε κοινολογεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, 
υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με 
αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση.





12
5

Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να 
απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών 
πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.

Εάν ο Ανάδοχος ή κάποιος από τους υπεργολάβους, εκπροσώπους ή υπαλλήλους του/τους προσφέρει, 
συμφωνεί ή δίδει σε οιονδήποτε ατέλεια, δώρο, φιλοδώρημα ή προμήθεια ως δέλεαρ ή ανταμοιβή για 
ενέργεια ή παράλειψη ενέργειας σε σχέση με τη Σύμβαση, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καταγγείλει τη 
Σύμβαση.

Κατά την εκτέλεση του έργου, η Αναθέτουσα Αρχή και τα εξουσιοδοτημένα από αυτήν πρόσωπα, 
οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, βάσει 
των όρων της Σύμβασης που θα συναφθεί, πληροφορίες που περιήλθαν σ’ αυτούς κατά τη διάρκεια και με 
την ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους 
κατασκευής ή λειτουργίας του Έργου ή του/των Αναδόχου/ων.

ΑΡΘΡΟ 11. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Σαν εγγύηση για την τήρηση των όρων της σύμβασης ο Ανάδοχος προσκόμισε την υπ’ αριθμόν ………………. 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Τράπεζας …………., με ημερομηνία έκδοσης ……………, 
ποσού ………… €, που αντιπροσωπεύει το 4 % της συμβατικής αμοιβής επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης χωρίς Φ.Π.Α.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται - αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην 
αξία του μέρους του τμήματος των υπηρεσιών 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. 

Ο Εργοδότης εις ουδεμία επιβάρυνση θα υποβληθεί σε περίπτωση μη έγκαιρης επιστροφής της εγγυη-
τικής επιστολής λόγω καθυστέρησης της οριστικής παραλαβής με υπαιτιότητα του Αναδόχου ή μη έγκαι-
ρης αναζήτησης αυτής από τον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 12. ΑΜΟΙΒΗ

Το συμβατικό τίμημα για την εκτέλεση του έργου από τον ανάδοχο ανέρχεται μέχρι το ποσό 
των ……………..€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%,.

Ανάλυση του προϋπολογισμού: Το ποσό του συμβατικού τιμήματος για το σύνολο του έργου 
συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α 24% και του δικαιώματος προαίρεσης, κατανέμεται ως εξής:

Ο συμβατικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται μέχρι το ποσό των ……………..€ συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του αναδόχου, και υπόκειται σε όλες τις νόμιμες 
κρατήσεις.

Ρητά συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος δεν έχει καμία άλλη απαίτηση από τον Εργοδότη πέραν του ανωτέρω 
ποσού.

Το ύψος των πιστώσεων έως του οποίου θα ασκηθεί το δικαίωμα της προαίρεσης είναι το ποσό 
των ……………..€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του αναδόχου , 
και υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις. 

Το δικαίωμα προαίρεσης αφορά στην χρονική επέκταση της σύμβασης, εάν τούτο καταστεί σκόπιμο. 
Αποτελεί δε, μονομερές διαπλαστικό δικαίωμα της Α.Α., ασκείται με μονομερή δήλωσή της και δεν 
αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τον ανάδοχο της αρχικής σύμβασης. Αναλογεί σε 2,63% του 
αρχικού αντικειμένου της σύμβασης και ερμηνεύεται κατ’ αναλογία σε ένα (1) μήνα με βάση το ρυθμό 
εκτέλεσης της σύμβασης.
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ΑΡΘΡΟ 13 – ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Στην περίπτωση κατά την οποία γεγονότα ή συνθήκες αντικειμενικής ανωτέρας βίας καταστήσουν 
αδύνατη την εκπλήρωση των υποχρεώσεων ενός συμβαλλομένου προς τον άλλον, όπως προβλέπονται 
από αυτή την Σύμβαση, το συμβαλλόμενο αυτό μέρος υποχρεούται να ειδοποιήσει γραπτά το άλλο 
αμελλητί. Στην περίπτωση αυτή τα συμβαλλόμενα μέρη αποδεσμεύονται αζημίως από τις υποχρεώσεις 
τους από την παρούσα Σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 14 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Ο Εργοδότης αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει το σύνολο των εγγράφων, εντύπων και λοιπών 
στοιχείων που απαιτούνται, καθώς και κάθε διευκόλυνση και υποστήριξη προς τον Ανάδοχο, προκειμένου 
αυτός να ανταποκριθεί απρόσκοπτα στις υποχρεώσεις και γενικότερα να εξασφαλιστεί η ομαλή και 
εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ των συμβαλλομένων.

ΑΡΘΡΟ 15.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

1. Τροποποίηση της Σύμβασης :
Η παρούσα 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 4.5 της Διακήρυξης.
Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή 
συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του ν.4412/2016.

2. Δικαίωμα Προαίρεσης:
i. Η Αναθέτουσα Αρχή, για την προστασία της Δημόσιας Υγείας, και εφόσον κριθεί αναγκαίο, δύναται να 
αναθέσει στον Ανάδοχο, τη συνέχιση του έργου μετά την εξάντληση των συμβατικών προϋποθέσεων, 
προκειμένου να εξασφαλισθεί η συνέχεια του έργου έως του ποσοστού που ορίζεται από το δικαίωμα της 
προαίρεσης, της συμβατικής δαπάνης.
ii.Ο Ανάδοχος, με την υπογραφή της σύμβασης, αποδέχεται εκ των προτέρων την υποχρέωση να εκτελέσει 
το πρόγραμμα επιμελώς μέσα στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης και υπό τους ίδιους όρους αυτής 
αλλά και της Διακήρυξης.
iii.Το δικαίωμα προαίρεσης ανέρχεται μέχρι το ποσό των ……………..€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, 
σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του, και υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις

3. Αναπροσαρμογή τιμής 

Η τιμή της παρασχεθείσας Υπηρεσίας δύναται να αναπροσαρμοσθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
παρ. 9α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 σύμφωνα με τον τύπο:

 Τ = Τπροσφοράς × (1 +ΔΤΚ ).

Όπου 

ΔΤΚ: ο δείκτης τιμών καταναλωτή της κατηγορίας COICOP5 12 ΑΛΛΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ στην οποία 
υπάγεται το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης, όπως έχει ανακοινωθεί από την Ελληνική Στατιστική 
Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ) για τον μήνα που προηγείται του χρόνου παροχής της Υπηρεσίας , σε σχέση με τον ίδιο 
μήνα του έτους κατά το οποίο υποβλήθηκε η προσφορά του οικονομικού φορέα, και ανακοινώνεται σε 
μηνιαία βάση από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Τπροσφοράς: η τιμή της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η

σύμβαση και

Τ: η αναπροσαρμοσμένη τιμή
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Η εφαρμογή του μαθηματικού τύπου (ρήτρας αναπροσαρμογής) υπόκειται στις κάτωθι προϋποθέσεις που 
θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά:

 Έχει παρέλθει, κατά το χρόνο παροχής της υπηρεσίας, δώδεκα (12) μήνες τουλάχιστον από την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

 Ο δείκτης τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ), της συγκεκριμένης κατηγορίας, είναι μικρότερος από μείον τρία 
τοις εκατό (-3%) και μεγαλύτερος από τρία τοις εκατό (3%). 

 Η αναθέτουσα αρχή διαθέτει τις απαραίτητες πιστώσεις για την εφαρμογή της αναπροσαρμογής της 
τιμής. 

Στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή, κατά το χρόνο παροχής των υπηρεσιών της σύμβασης δεν 
διαθέτει τις αναγκαίες πιστώσεις μπορεί να εφαρμόζει αναλόγως τη ρήτρα αναπροσαρμογής, με 
αναπροσαρμογή (αύξηση) των τιμών μονάδας(αποζημίωση ανά μήνα) και με παράλληλη μείωση χρονικής 
διάρκειας της, σύμβασης σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

Π =Π σύμβασης × Τπροσφοράς /Τ

Όπου Π: η χρονική διάρκεια της σύμβασης , Π σύμβασης: η χρονική διάρκεια που προβλέπεται στα 
έγγραφα της σύμβασης η οποία ισούται με 36 μήνες.

Στην ανωτέρω περίπτωση η αναθέτουσα αρχή εκδίδει σχετική απόφαση τροποποίησης της σύμβασης 
σύμφωνα με την περ. α της παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 17: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, όταν παραληφθούν οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά οι 
υπηρεσίες, όταν αποπληρωθεί το συμβατικό τίμημα και εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές ή 
νόμιμες υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά 
τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. 

ΑΡΘΡΟ 18:ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της σύμφωνα με 
τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4.6 της Διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 19: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και ειδικότερα 
α) από το θεσμικό πλαίσιο που αναφέρεται στο άρθρο 1.4. της Διακήρυξης και 
β) τη Διακήρυξη και τα Έγγραφα της Σύμβασης.  
Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής που επιβάλλουν σε βάρος του 
κυρώσεις, δυνάμει των άρθρων της Διακήρυξης 5.2. (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου -Κυρώσεις), 
6.1. Παρακολούθηση της σύμβασης 6.3. (Απόρριψη παραδοτέων –αντικατάσταση), μπορεί να ασκήσει τα 
δικαιώματα που του αναγνωρίζονται και υπό τις προϋποθέσεις και έννομες συνέπειες που ορίζονται στο 
άρθρο 5.3. της Διακήρυξης. 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, κάθε διαφορά που προκύπτει αναφορικά με την ερμηνεία, και/ή το 
κύρος και/ή την εκτέλεση της παρούσας, ή εξ αφορμής της, επιλύονται σύμφωνα με το άρθρο 5.4. της 
Διακήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 20: ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΕ/2016/2019 ΚΑΙ ΤΟΝ Ν. 4624/2019 (Α 137)
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Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την 
εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων / General 
Data Protection Regulation – GDPR) και του Ν. 4624/2019. Ειδικότερα:

Α) Ως προς την επεξεργασία από την Αναθέτουσα Αρχή των προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου 
συμπεριλαμβανομένων των προστηθέντων/συνεργατών/δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων του, 
ισχύουν τα παρακάτω:

Ο Ανάδοχος συναινεί στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης της παρούσας δημόσιας σύμβασης και 
επιτρέπει στην Αναθέτουσα Αρχή να προβεί σε αναζήτηση-επιβεβαίωση όλων των αναγκαίων 
δικαιολογητικών, καθώς και στην αναγκαία επεξεργασία και διατήρηση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και στην ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες δημόσιες αρχές.

Η Αναθέτουσα Αρχή αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα στοιχεία προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου 
που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης, την εκπλήρωση των μεταξύ τους συναλλαγών και την 
εν γένει συμμόρφωσή της με νόμιμη υποχρέωση, σε έγχαρτο αρχείο και σε ηλεκτρονική βάση με υψηλά 
χαρακτηριστικά ασφαλείας με πρόσβαση αυστηρώς και μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή παρόχους 
υπηρεσιών στους οποίους αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της και οι 
οποίοι διενεργούν πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Η Αναθέτουσα Αρχή θα προβεί σε συλλογή και επεξεργασία (π.χ. συλλογή, καταχώριση, οργάνωση,  
αποθήκευση, μεταβολή, διαγραφή, καταστροφή κ.λπ.), για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς, των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως: (α) επίσημων στοιχείων ταυτοποίησης, (β) στοιχείων 
επικοινωνίας, (γ) δεδομένων και πληροφοριών κοινωνικοασφαλιστικών και φορολογικών απαιτήσεων, (δ) 
γενικών πληροφοριών, (ε) στοιχείων πληρωμής, χρηματοοικονομικών πληροφοριών και λογαριασμών, 
(στ) δεδομένων ειδικής κατηγορίας, των οποίων η συλλογή και επεξεργασία επιβάλλεται από τους όρους 
εκτέλεσης της σύμβασης, σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, ή στατιστικούς σκοπούς.

Τα προσωπικά δεδομένα του Αναδόχου και των συνεργατών του (συμπεριλαμβανομένων των δανειζόντων 
εμπειρία/υπεργολάβων) αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της 
σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών για μελλοντικούς φορολογικούς-
δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη 
νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση 
εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας.

Καθ’ όλη την διάρκεια που η Αναθέτουσα Αρχή τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα ο 
Ανάδοχος έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, φορητότητας, διόρθωσης, περιορισμού, διαγραφής ή 
και εναντίωσης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις προβλεπόμενες από το νομοθετικό πλαίσιο.

Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για 
τον οποίο έχουν συλλεχθεί παρά μόνον υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 24 του ν. 
4624/2019.

Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Αναθέτουσα Αρχή σε άλλο δημόσιο φορέα 
επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του ως άνω νόμου, εφόσον είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των 
καθηκόντων της ή του τρίτου φορέα στον οποίο διαβιβάζονται τα δεδομένα και εφόσον πληρούνται οι 
προϋποθέσεις που επιτρέπουν την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 24 του ίδιου νόμου.

B. Ως προς την επεξεργασία από τον ανάδοχο προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο εκτέλεσης των 
συμβατικών του υποχρεώσεων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28 ΓΚΠΔ. Ειδικότερα, ισχύουν τα 
παρακάτω:

α) ο ανάδοχος (εκτελών την επεξεργασία) επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο βάσει 
καταγεγραμμένων εντολών της αναθέτουσας αρχής (υπεύθυνος επεξεργασίας), 

β) διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική 
υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας, 
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γ) λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα δυνάμει του άρθρου 32 ΓΚΠΔ, 

δ) τηρεί τους όρους που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4 για την πρόσληψη άλλου εκτελούντος την 
επεξεργασία, 

ε) λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας με τα κατάλληλα 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για την εκπλήρωση της υποχρέωσης 
του υπευθύνου επεξεργασίας να απαντά σε αιτήματα για άσκηση των προβλεπόμενων στο κεφάλαιο III 
δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων, 

στ) συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τα άρθρα 32 έως 36 ΓΚΠΔ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις 
πληροφορίες που διαθέτει ο εκτελών την επεξεργασία, 

ζ) κατ’ επιλογή του υπευθύνου επεξεργασίας (αναθέτουσα αρχή), διαγράφει ή επιστρέφει όλα τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον υπεύθυνο επεξεργασίας μετά το πέρας της παροχής υπηρεσιών 
επεξεργασίας και διαγράφει τα υφιστάμενα αντίγραφα, εκτός εάν το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους 
μέλους απαιτεί την αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

η) θέτει στη διάθεση του υπευθύνου επεξεργασίας κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της 
συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο και επιτρέπει και διευκολύνει 
τους ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων, που διενεργούνται από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας. 

ι) Ο εκτελών την επεξεργασία δεν προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα την επεξεργασία χωρίς προηγούμενη 
ειδική ή γενική γραπτή άδεια του υπευθύνου επεξεργασίας. 

ΑΡΘΡΟ 21: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Άπαντες οι όροι της Διακήρυξης και των Εγγράφων της Σύμβασης που σχετίζονται με την εκτέλεση της 
παρούσας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.
Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε τρία (3) αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως 
ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ                                                          Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ                                                                                             

ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ – Ενημέρωση για την προστασία προσωπικών δεδομένων 
Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την 
εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων / General 
Data Protection Regulation – GDPR) και του Ν. 4624/2019. Ειδικότερα:

Α) Ως προς την επεξεργασία από την Αναθέτουσα Αρχή των προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου 
συμπεριλαμβανομένων των προστηθέντων/συνεργατών/δανειζόντων εμπειρία/ υπεργολάβων του, 
ισχύουν τα παρακάτω:

Ο Ανάδοχος συναινεί στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης της παρούσας δημόσιας σύμβασης και 
επιτρέπει στην Αναθέτουσα Αρχή να προβεί σε αναζήτηση-επιβεβαίωση όλων των αναγκαίων 
δικαιολογητικών, καθώς και στην αναγκαία επεξεργασία και διατήρηση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και στην ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες δημόσιες αρχές.

Η Αναθέτουσα Αρχή αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα στοιχεία προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου 
που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης, την εκπλήρωση των μεταξύ τους συναλλαγών και την 
εν γένει συμμόρφωσή της με νόμιμη υποχρέωση, σε έγχαρτο αρχείο και σε ηλεκτρονική βάση με υψηλά 
χαρακτηριστικά ασφαλείας με πρόσβαση αυστηρώς και μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή παρόχους 
υπηρεσιών στους οποίους αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της και οι 
οποίοι διενεργούν πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Η Αναθέτουσα Αρχή θα προβεί σε συλλογή και επεξεργασία (π.χ. συλλογή, καταχώριση, οργάνωση,  
αποθήκευση, μεταβολή, διαγραφή, καταστροφή κ.λπ.), για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς, των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως: (α) επίσημων στοιχείων ταυτοποίησης, (β) στοιχείων 
επικοινωνίας, (γ) δεδομένων και πληροφοριών κοινωνικοασφαλιστικών και φορολογικών απαιτήσεων, (δ) 
γενικών πληροφοριών, (ε) στοιχείων πληρωμής, χρηματοοικονομικών πληροφοριών και λογαριασμών, 
(στ) δεδομένων ειδικής κατηγορίας, των οποίων η συλλογή και επεξεργασία επιβάλλεται από τους όρους 
εκτέλεσης της σύμβασης, σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, ή στατιστικούς σκοπούς.

Τα προσωπικά δεδομένα του Αναδόχου και των συνεργατών του (συμπεριλαμβανομένων των δανειζόντων 
εμπειρία/υπεργολάβων) αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της 
σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών για μελλοντικούς φορολογικούς-
δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη 
νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση 
εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας.

Καθ’ όλη την διάρκεια που η Αναθέτουσα Αρχή τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα ο 
Ανάδοχος έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, φορητότητας, διόρθωσης, περιορισμού, διαγραφής ή 
και εναντίωσης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις προβλεπόμενες από το νομοθετικό πλαίσιο.

Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για 
τον οποίο έχουν συλλεχθεί παρά μόνον υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 24 του ν. 
4624/2019.

Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Αναθέτουσα Αρχή σε άλλο δημόσιο φορέα 
επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του ως άνω νόμου, εφόσον είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των 
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καθηκόντων της ή του τρίτου φορέα στον οποίο διαβιβάζονται τα δεδομένα και εφόσον πληρούνται οι 
προϋποθέσεις που επιτρέπουν την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 24 του ίδιου νόμου.

B. Ως προς την επεξεργασία από τον ανάδοχο προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο εκτέλεσης των 
συμβατικών του υποχρεώσεων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28 ΓΚΠΔ. Ειδικότερα, ισχύουν τα 
παρακάτω:

α) ο ανάδοχος (εκτελών την επεξεργασία) επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο βάσει 
καταγεγραμμένων εντολών της αναθέτουσας αρχής (υπεύθυνος επεξεργασίας), 

β) διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική 
υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας, 

γ) λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα δυνάμει του άρθρου 32 ΓΚΠΔ, 

δ) τηρεί τους όρους που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4 για την πρόσληψη άλλου εκτελούντος την 
επεξεργασία, 

ε) λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας με τα κατάλληλα 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για την εκπλήρωση της υποχρέωσης 
του υπευθύνου επεξεργασίας να απαντά σε αιτήματα για άσκηση των προβλεπόμενων στο κεφάλαιο III 
δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων, 

στ) συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τα άρθρα 32 έως 36 ΓΚΠΔ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις 
πληροφορίες που διαθέτει ο εκτελών την επεξεργασία, 

ζ) κατ’ επιλογή του υπευθύνου επεξεργασίας (αναθέτουσα αρχή), διαγράφει ή επιστρέφει όλα τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον υπεύθυνο επεξεργασίας μετά το πέρας της παροχής υπηρεσιών 
επεξεργασίας και διαγράφει τα υφιστάμενα αντίγραφα, εκτός εάν το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους 
μέλους απαιτεί την αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

η) θέτει στη διάθεση του υπευθύνου επεξεργασίας κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της 
συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο και επιτρέπει και διευκολύνει 
τους ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων, που διενεργούνται από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας. 

ι) Ο εκτελών την επεξεργασία δεν προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα την επεξεργασία χωρίς προηγούμενη 
ειδική ή γενική γραπτή άδεια του υπευθύνου επεξεργασίας. 
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