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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: « Καταπολέµηση κουνουπιών στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας για τα
έτη 2016 - 2017»,

Αναθέτουσα Αρχή : Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Τριακόσιες Εξήντα εννέα χιλιάδες Ευρώ (369.000,00 €) µε ΦΠΑ

Κριτήριο αξιολόγησης: Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά
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Έχοντας υπόψη:

1. Του Ν. 3852/10 (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης

∆ιοίκησης

–

Πρόγραµµα

Καλλικράτης»,

όπως

τροποποιήθηκε

και

συµπληρώθηκε και ισχύει.
2. Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α') «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων», όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε και ισχύει.
3. Του Ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159/Α'), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 11 του Ν. 2372/96 (ΦΕΚ 29/Α')
και του άρθρου 14 του Ν.2414/96 (ΦΕΚ 135/Α') σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Π.∆/τος 82/96
(ΦΕΚ 66/Α') «Ονοµαστικοποίηση των µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών που µετέχουν
στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε τις διατάξεις του
άρθρου 8 του Ν. 3310/05 και του άρθρου 8 του Ν. 3414/05(Φ.Ε.Κ. 279/Α').
4. Το Ν.4281/14 (Α,160) Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονοµίας οργανωτικά
θέµατα του Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις, όπως αυτός ισχύει.
5. Το Ν. 4337/15 (ΦΕΚ Α/129) «Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων
και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»
6. Το άρθρο 37 του Ν. 4320/14 (ΦΕΚ 29/Α) Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Συµβάσεων.
7. Του Ν. 3021/2002 (Φ.Ε.Κ. 143/Α') «Περί υπαγωγής της σύµβασης που θα συναφθεί στη
διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων, που προβλέπονται στο άρθρο 4 αυτού».
8. Το Ν. 4270/14 (143/Α) Αρχές ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση Οδηγίας
2011/85/ΕΕ)-δηµόσιο λογιστικό & άλλες διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε και
ισχύει.
9. Το Ν. 4257/14 (ΦΕΚ/Α/2014) «Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».
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10. Του Ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30/Α') «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων», όπως τροποποιήθηκε
µετις διατάξεις του Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α') «Τροποποίηση του Ν. 3310/05 ''Μέτρα για τη
διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης
δηµοσίων συµβάσεων"».
11. Του Ν.3548/07 (ΦΕΚ. 68Α'/20.3.2007) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου
στο Νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις.
12. Του Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ. 150Α'/15.7.2007) «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου» και την
εγκύκλιο Π1/4232/12.09.2007 για την εφαρµογή του
13. Του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α') «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση
νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
"Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις» καθώς και η τροποποίηση αυτού µε το άρθρο 23 του
Ν. 4210/13 (Φ.Ε.Κ. 254/Α'/21-11-2013).
14. Του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α') «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη».
15. Του Ν. 3886/10 (Φ.Ε.Κ. 173 /Α') «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/Ε.Ο.Κ. του Συµβουλίου της 21ης
Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/Ε.Ο.Κ. του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992
(L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την οδηγία 2007/66/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335225Α΄/27.12.2010 προσφορές κατατίθενται στο
τµήµα Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας
16. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α') «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου
κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και
άλλες διατάξεις».
17. Του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α') περί συµπλήρωσης του Π.∆. 118/07 (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β', Άρθρο 9)
& τροποποίησης της Σύστασης Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β', Άρθρο 10).
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18. Του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α) «Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής 4127/2013».
19. Του Ν. 4153/13 (ΦΕΚ 107/Α'/09-05-2013) «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/12,
4093/12 και 4127/13»
20. Του Ν. 4155/2013 ( ΦΕΚ 120/Α'/29-5-2013) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων και άλλες ∆ιατάξεις» & την τροποποίηση αυτού µε τον ν. 4205/13, άρθ. 9, παρ.4β.
21. Του Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α'/6-11-2013) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων και άλλες
διατάξεις» (άρθ. 9, παρ.4β).
22. Του Ν. 3846/2010, άρθρο 24 (ΦΕΚ Α/31/02-03-2011) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια
και άλλες διατάξεις».
23. Του Π.∆. 63/05 (Φ.Ε.Κ. 98/Α') «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα».
24. Του Π.∆. 60/07 (Φ.Ε.Κ. 64/Α') «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης των δηµοσίων συµβάσεων
έργων, προµηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της
Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
16ης Νοεµβρίου 2005.
25. Του Π.∆. 118/07 (Φ.Ε.Κ. 150/Α') «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου», συµπληρωµατικά στο
Π∆60/07 και κατά το µέρος που δεν αντίκειται στον Ν.4155/2013
26. Του Π.∆. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α') «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες.».
27. Toυ N. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α'/26.3.2014)«∆ιοικητικές Απλουστεύσεις και λοιπές ρυθµίσεις».
28. Του Ν. 4281/8-8-2014 (ΦΕΚ 160/Α'/8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις » .
29. Το άρθρο 5 του Ν. 4354/15 (ΦΕΚ 176/Α/15) σχετικά µε την έναρξη ισχύος του δεύτερου µέρους
του Ν. 4281/14.
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30. Τις διατάξεις του άρθρου 176 «Αρµοδιότητες της Οικονοµικής Επιτροπής» , όπως αυτό
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85Α’/11.4.2012) «Ρυθµίσεις για την
τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας
2009/50/ΕΚ».
31. Την υλοποίηση προγραµµάτων δηµόσιας υγείας από τις Περιφέρειες, κατά τις ρυθµίσεις του
άρθρου 12 του Ν. 3172/2003 (Α/197).

2 Τις αποφάσεις:
1. Την Υπ. αριθµό 35130/739 Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών (Φ.Ε.Κ. Β’ 1291/2010)

«Αύξηση και ορισµός σε ευρώ των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83, παράγραφος 1 του Ν.
2362/1995, για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή
υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».
2. Την αρίθ. 283/15 (Α.∆.Α 6Κ∆17ΛΨ-7ΦΦ) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου της

Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας έγκρισης του προγράµµατος «Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα
Καταπολέµησης Κουνουπιών στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας για τα έτη 2016-2017»
3. Την αρίθµ. 205/2016 (Α∆Α Ω8Θ6Μ7ΛΨ-ΠΨΨ) έκθεση ανάληψης πίστωσης στον ΕΦ 073 του
ΚΑΕ 9789 ποσού 184.500,00 €.
4. Την αρίθ. 8207/442/21-01-2016 απόφαση Περιφερειάρχη ∆υτικής Μακεδονίας ανάληψη
πολυετούς υποχρέωσης για το έτος 2017 ποσού 184.500,00 €
5. Την ΥΑ Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»
6. Την µε αριθµ. πρωτ. Π1/542/4/3/2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο µε θέµα «Ενηµέρωση για το
Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)»
7. Την αρίθµ. Y1/Γ.Π οικ.117443/11-12-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας & Ποιότητας Ζωής
“Προγράµµατα καταπολέµησης κουνουπιών, σχετική ενηµέρωση προφύλαξη κοινού”.
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8. Την υπ αριθµ 129/16. (Α∆Α ΩΜΗΕ7ΛΨ-ΩΓ0) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της
Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας µε την οποία εγκρίθηκαν α) Συνολική δαπάνη ποσού
369.000,00 € (συµπ ΦΠΑ) για την εκτέλεση του έργου β) η ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης
ποσού 184.500,00 € για το µέρρος του έργου που αφορά το έτος 2017 γ) η διενέργεια και οι όροι
του διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Καταπολέµηση Κουνουπιών στην
Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας για το έτος 2016-2017»

3 Έγγραφα
1. Το υπ αριθµ 1269/19/07-01-2016 έγγραφο της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας της Π.∆.Μ., περί
«περιγραφής τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισµού, αναφορικά µε τη
καταπολέµηση κουνουπιών στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας για τα έτη 2016-2016».
2. Το αρίθµ. 12919/151288/5-2-2013 έγγραφο ∆/νσης Προστασίας φυτικής παραγωγής του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίµων “Εγκεκριµένα σκευάσµατα για την
καταπολέµηση των κουνουπιών”

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

1. Ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισµό σε ευρώ, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά, για την υλοποίηση του έργου καταπολέµησης κουνουπιών στην
Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας για τα έτη 2016-2017, µε πεδίο εφαρµογής τους δήµους της Περιφέρειας
∆υτικής Μακεδονίας, προϋπολογισµού 369.000,00€

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Η συνολική

Πίστωση θα διατεθεί ως εξής 184.500, (συµπ ΦΠΑ) για το έτος 2016 και 184.500,00 € (συµπ. ΦΠΑ) για
τυο έτος 2017.
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος,
ύστερα από προθεσµία σαράντα (40) ηµερών από τη δηµοσίευση περίληψης της διακήρυξης αυτής στην
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Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, µε εφαρµογή των παρ 5 & 6 του άρθρου 32 του
Π.∆ 60/07.



Στο τεύχος διακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως



Στε τρεις τοπικές και δύο οικονοµικές εφηµερίδες ευρείας κυκλοφορίας



Στον ιστότοπο ∆ΙΑΥΓΕΙΑ



Στον ιστότοπο του ΚΗΜ∆ΗΣ

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα
προκήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4155/13
(ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», και στο Π∆ 60/2007.
2. Το έργο µε τίτλο «Καταπολέµηση κουνουπιών στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας για τα έτη 20162017» περιλαµβάνει την παρακολούθηση της εξέλιξης του πληθυσµού των προνυµφών των κουνουπιών
και την διενέργεια ψεκαστικών εφαρµογών για την καταπολέµηση τους.
3. Το Αντικείµενο του έργου περιγράφεται στο Παράρτηµα ∆ το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της
διακήρυξης αυτή.
4. Χρόνος και τόπος διενέργειας διαγωνισµού:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ

ΤΗΣ

ΤΟΠΟΣ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΣΤΗΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ

ΕΝΑΡΞΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΚΑΙ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

www.promitheus.gov.gr
10/02/2016

17/03/2016

23/03/2016, 15:00 µ.µ
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς
στο Σύστηµα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του
συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» (ΦΕΚ
2677 Β΄/ 21.10.2013). Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα Β της
παρούσας.
Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς (προµηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο
ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω
διαδικασία εγγραφής:
- Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες αιτούνται µέσω του συστήµατος την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας τις
απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούµενοι ως εξής:
- Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται µε χρήση
των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της
Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του
χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γεν.
∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.
- Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν
ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συµπληρώνοντας τον αριθµό
ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν
από το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα
Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών
Προµηθειών.
- Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ
αποστέλλοντας είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική είτε
ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά
προσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Α για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, στο Παράρτηµα IX Β για τις δηµόσιες
συµβάσεις προµηθειών και στο Παράρτηµα IX Γ για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών του Π.∆. 60/2007, και
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σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία να
δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών
(3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία.
6. Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος.
7. Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά µε την
εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει
σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του
λογαριασµού του.
8. Η επιλογή θα γίνει σύµφωνα µε τους ειδικούς και γενικούς όρους που περιλαµβάνονται στην παρούσα
διακήρυξη.
9. Οι υποβαλλόµενες στο διαγωνισµό προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για διακόσιες (200)
ηµέρες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
10. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, από επιχειρήσεις ηµεδαπής ή
αλλοδαπής, οµίλους, συνεταιρισµούς, ενώσεις νοµικών ή φυσικών προσώπων, κοινοπραξίες των ανωτέρω µε
οποιοδήποτε συνδυασµό που υποβάλλουν κοινή προσφορά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο αναλυτικό τεύχος
διακήρυξης.
11. Ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τους γενικούς και ειδικούς όρους που περιγράφονται αναλυτικά στα
παρακάτω Παραρτήµατα που θεωρούνται αναπόσπαστο µέρος της παρούσας διακήρυξης:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ
ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆

ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

(ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ – ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ -ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
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12. Περίληψη της παρούσης θα δηµοσιευθεί:
-

Στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

-

Στο τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως

-

Σε τρεις (3) τοπικές εφηµερίδες και σε δύο (2) ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες ευρείας κυκλοφορίας

-

Στον ιστότοπο του Προγράµµατος «∆ΙΑΥΓΕΙΑ»

-

Στον ιστότοπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ)

13. Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
14. ∆ιευκρινίσεις και απαντήσεις των ερωτηµάτων που θα προκύψουν θα παρέχονται µόνο µέσω της
προβλεπόµενης διαδικασίας του ΕΣΗ∆ΗΣ.
15. Πληροφορίες σχετικά µε την παρούσα προκήρυξη δίνονται από τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικού/ Τµήµα
Προµηθειών, οδός ∆ηµοκρατίας 27 στο τηλ: 2461351194.
Όσον αφορά τις Τεχνικές Προδιαγραφές πληροφορίες θα δίνονται από τη ∆Φ/νση ∆ηµόσιας Υγείας στο τηλ:
2461351107, Υπεύθυνος Μάγκος Α.

Η διακήρυξη του διαγωνισµού θα σταλεί µε ηλεκτρονικά µέσα στην Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, στο τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και θα
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.pdm.gov.gr..και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆-ΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Η παροχή υπηρεσιών υλοποίησης ενεργειών στα πλαίσια του έργου:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

«Καταπολέµηση κουνουπιών στην Περιφέρεια ∆υτικής

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Μακεδονίας για τα έτη 2016-2017».
Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη είναι 369.000,00€
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Στο κόστος συµπεριλαµβάνεται
και η προµήθεια των κατάλληλων και εγκεκριµένων από τις αρµόδιες
Εθνικές Αρχές σκευασµάτων, τα οποία θα προµηθεύεται µε δική του
ευθύνη ο Ανάδοχος.

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ

www.promitheus.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

CPV

90922000-6

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΟΠΟΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Η
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, κατηγορία 25Κοινωνικές και Υγειονοµικές
υπηρεσίες

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ

369.000,00 € µε ΦΠΑ

∆ΑΠΑΝΗ
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ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

Το έργο θα χρηµατοδοτηθεί από τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας
∆υτικής Μακεδονίας και θα βαρύνει ισόποσα το έτος 2016 και 2017.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

&

ΩΡΑ

23/03/2016 και ώρα 15:00 µ.µ

ΛΗΞΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

30/03/2016

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

∆ΥΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

∆/ΝΣΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ∆ηµοκρατίας 27,
50100, ΚΟΖΑΝΗ

2.ΟΡΙΣΜΟΙ
Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια:

Αναθέτουσα Αρχή
Η Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας, της οποίας η Οικονοµική Επιτροπή µε την υπ΄ αριθµ. 129/16 απόφασή της
εγκρίνει τους όρους διακήρυξης του παρόντος διαγωνισµού.

Έργο
Τίτλος: «Καταπολέµηση κουνουπιών στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας για το έτος 2016»

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία
Γεν/κη ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας

Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού
Γνωµοδοτική Επιτροπή αξιολόγησης των υποβληθέντων προσφορών σε όλα τα στάδια του διαγωνισµού µέχρι
και την κατακύρωση η οποία θα συσταθεί.
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Επιτροπή Παρακολούθησης Έργου
Η Επιτροπή Παρακολούθησης και πιστοποίησης του Έργου αποτελείται από πρόσωπα ορισµένα µε σχετικές
αποφάσεις. Έργο της ανωτέρω επιτροπής θα είναι η επιστηµονικοτεχνική παρακολούθηση της πορείας
υλοποίησης των ενεργειών του έργου, ώστε να πραγµατοποιηθεί ορθολογική διαχείριση του πληθυσµού των
κωνωποειδών, να αντιµετωπιστεί συστηµατικά και συνολικά το πρόβληµα της όχλησης από τα κωνωποειδή και
παράλληλα να επιτευχθεί η πρόληψη και η προστασία της δηµόσιας υγείας από τις µεταδιδόµενες από αυτά
ασθένειες. Επιπροσθέτως η εν λόγω Επιτροπή θα ελέγχει αν τα σκευάσµατα που χρησιµοποιεί ο Ανάδοχος είναι
τα εγκεκριµένα από τις αρµόδιες Εθνικές Αρχές.

Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων
Πρόσωπα ορισµένα για το σκοπό αυτό από την Αναθέτουσα Αρχή, τα οποία έχουν την αρµοδιότητα εξέτασης
των ενδεχόµενων ενστάσεων και προσφυγών, τα µέλη της οποίας είναι διάφορα από τα µέλη της ανωτέρω
αναφερόµενης

Επιτροπής

∆ιενέργειας

∆ιαγωνισµού,

Αξιολόγησης

Προσφορών

και

∆ιαδικασιών

∆ιαπραγµάτευσης. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων θα ορισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν 4024/11.

Προσφέρων
Οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή οµάδα προσώπων συµµετέχει στο διαγωνισµό και υποβάλλει
προσφορά για το έργο µε σκοπό τη σύναψη Σύµβασης µε την Αναθέτουσα Αρχή, σύµφωνα µε την παρούσα
διακήρυξη.

Εκπρόσωπος
Ο υπογράφων την προσφορά. Στην περίπτωση που ο Υποψήφιος είναι µεµονωµένο νοµικό πρόσωπο και ο
υπογράφων την προσφορά δεν είναι ο νόµιµος εκπρόσωπος του νοµικού προσώπου, ο εκπρόσωπος θα πρέπει να
ορίζεται µε εξουσιοδότηση του ∆Σ του προσφέροντα. Εάν ο υποψήφιος ανάδοχος είναι ένωση φυσικών ή
νοµικών προσώπων, θα υποβληθεί κοινή δήλωση ή ξεχωριστές στις οποίες θα δηλώνεται ότι, σε περίπτωση που
επιλεγούν, θα κοινοπρακτήσουν σύµφωνα µε την Ελληνική Νοµοθεσία.
Τα µέλη της κοινοπραξίας θα είναι εξ ολοκλήρου και εξ αδιαιρέτου υπεύθυνα για την εκπλήρωση των όρων της
σύµβασης που θα υπογραφεί µε την ανάθεση του έργου. Στη δήλωση ή στις δηλώσεις, θα αναφέρεται ο
επικεφαλής εταίρος, ο κοινός εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής του, καθώς και το ποσοστό συµµετοχής στο έργο
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κάθε µέλους της κοινοπραξίας. Ο κοινός εκπρόσωπος της ένωσης και πάλι θα οριστεί µε συµβολαιογραφική
πράξη.

Αντίκλητος
Το πρόσωπο το οποίο ο Προσφέρων µε δήλωσή του, ορίζει ως εναλλακτικό υπεύθυνο για τις ενδεχόµενες
ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής µε τον Προσφέροντα. Στη δήλωση αυτή περιλαµβάνονται τα
πλήρη στοιχεία του προσώπου αυτού (ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, fax, κ.λ.π.).
Ο ορισµός Αντικλήτου δεν είναι υποχρεωτικός.

Κριτήριο Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά.

Ανάδοχος
Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύµβαση µε την Αναθέτουσα Αρχή, σύµφωνα µε τον τρόπο και τη
διαδικασία που περιγράφονται στο παρόν τεύχος.

Κατακύρωση
Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής/Οικονοµικής Επιτροπής Π.∆.Μ. µε την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση
του έργου στον Ανάδοχο ή τους Αναδόχους.

Σύµβαση
Η έγγραφη συµφωνία µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του/των Αναδόχου/ων, η οποία καταρτίζεται µετά την
ανακοίνωση της Κατακύρωσης.

Προϋπολογισµός
Η εκτιµώµενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως µέγιστη πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση του προκηρυσσόµενου
έργου.
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Ενστάσεις - προσφυγές
Οι διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης σύµβασης για λόγους νοµιµότητας
και ουσίας διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 15 «∆ιοικητικές προσφυγές) του π.δ.118/2007 και το
Ν.4281/14 (160 Α) προσφυγών του Ν.3886 (ΦΕΚ173/Α΄/30-10-10).

Συντοµογραφίες
Π.∆.Μ. : Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας
Ε.∆.∆. : Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού

3.∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο διαγωνισµό καλούνται φυσικά ή νοµικά πρόσωπα µε αποδεδειγµένη εµπειρία στην Εκτέλεση έργων
Καταπολέµησης Κουνουπιών Μεγάλης Κλίµακας µε τη µέθοδο της προνυµφοκτονίας, που να διαθέτουν το
απαιτούµενο επιστηµονικό και τεχνικό προσωπικό καθώς και τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισµό για την
οργάνωση και υλοποίηση του έργου της διαχείρισης των κουνουπιών µεγάλης κλίµακας.
Με βάση τις ανωτέρω προϋποθέσεις, οι δυνάµενοι να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό είναι: Φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα ή ενώσεις τους, που ασκούν επιτήδευµα στην Ελλάδα νόµιµα, προσφέρουν υπηρεσίες και έχουν
εµπειρία και επιστηµονική κατάρτιση σε θέµατα σχετικά µε το έργο.
Αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, υπήκοοι – µελών της ΕΕ και των κρατών– µελών της Συµφωνίας για τον
ΕΟΧ εγκατεστηµένων στα κράτη – µέλη της ΕΕ και του ΕΟΧ, έχουν συσταθεί µε την Νοµοθεσία κράτους
µέλους της ΕΕ και του ΕΟΧ και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή το κύριο γραφείο τους ή την έδρα τους στο
εσωτερικό της ΕΕ και του ΕΟΧ, εφόσον η δραστηριότητά τους παρουσιάζει ουσιαστικό και συνεχή δεσµό µε την
οικονοµία του κράτους µέλους της ΕΕ και ΕΟΧ, ή σε Ευρωπαϊκές Συµφωνίες µε την Ε.Ε. ή τη Συµφωνία
∆ηµοσίων Συµβάσεων του παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997 και σε
κάθε περίπτωση προσφέρουν υπηρεσίες και έχουν εµπειρία και επιστηµονική κατάρτιση σε θέµατα σχετικά µε το
έργο.
Ενώσεις των ανωτέρω: στην περίπτωση αυτή θα υποβληθεί Συµβολαιογραφική Πράξη στην οποία θα δηλώνεται
ότι, σε περίπτωση που επιλεγούν, θα κοινοπρακτήσουν σύµφωνα µε την Ελληνική Νοµοθεσία. Τα µέλη της
κοινοπραξίας θα είναι εξ ολοκλήρου και εξ αδιαιρέτου υπεύθυνα για την εκπλήρωση των όρων της σύµβασης
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που θα υπογραφεί µε την ανάθεση του έργου. Στη Συµβολαιογραφική Πράξη θα αναφέρεται ο επικεφαλής
εταίρος, που ρητώς θα έχει ορισθεί νόµιµος εκπρόσωπος ενός εκάστου αντίκλητος δεκτικός παραλαβής
δικογράφων και πάσης φύσεως εισαγωγικών της δίκης εγγράφων ως και δικογράφων ένδικων µέσων µετά των
προσδιορισµών τους. Οµοίως να προβαίνει ο επικεφαλής εταίρος σε ρητή δήλωσή του ότι εγγυάται για την
νόµιµη εµπρόθεσµη σύµφωνη µε τους όρους της συµβάσεως εκτέλεση και για κάθε αστική αξίωση της
αναθέτουσας αρχής και των ωφελουµένων ∆ήµων. Ο κοινός εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής του, καθώς και το
ποσοστό συµµετοχής στο έργο κάθε µέλους της κοινοπραξίας.
Επιπρόσθετα για να δικαιούται κάποιο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο να συµµετέχει στο διαγωνισµό, θα πρέπει
να διαθέτει αποδεδειγµένα γνώσεις, ικανότητα και σηµαντική εµπειρία στη διενέργεια αντίστοιχων έργων
η οποία θα αποδεικνύεται µε ανάλογα έγγραφα.
Κάθε υποψήφιο φυσικό πρόσωπο ή σχήµα προσφερόντων µπορεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον για το παραπάνω
έργο της παρούσας προκήρυξης µε την υποχρέωση να καταθέσει φάκελο δικαιολογητικών, τεχνικής και
οικονοµικής προσφοράς.
Κάθε ενδιαφερόµενο φυσικό πρόσωπο ή νοµικό πρόσωπο µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό µόνο σε ένα
σχήµα προσφερόντων της παρούσας προκήρυξης.
Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς (Προµηθευτές) απαιτείται να
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας
την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής:
Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες αιτούνται µέσω του συστήµατος την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας τις
απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης
του ταυτοποιούµενοι ως εξής:
Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται µε χρήση
των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της
Γενικής Γραµµατείας
Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα
Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών
Προµηθειών.
• Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν
ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συµπληρώνοντας τον αριθµό
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ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που
κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από
το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής
∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.
• Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη
ΓΓΕ αποστέλλοντας:
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική.
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική,
όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Α για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, στο Παράρτηµα
IX Β για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και στο Παράρτηµα IX Γ για τις δηµόσιες συµβάσεις
υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος
εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε
επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη
µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία.Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται
από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος.Ο υποψήφιος χρήστης
ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά µε την εξέλιξη του
αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει
σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση
του λογαριασµού του.

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές (εγγεγραµµένους οικονοµικούς φορείς)
συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού µέχρι και οχτώ (8) ηµέρες προ της
εκπνοής της προθεσµίας άσκησης της προδικαστικής προσφυγής του άρθρου 4 του Ν. 3886 Φ.Ε.Κ. 173 /Α’/3010-10 κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ηµέρες προ της εκπνοής
της ως άνω προθεσµίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές οι ως
άνω συµπληρωµατικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ηµερών πριν από την ηµεροµηνία
υποβολής των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εµπρόθεσµα, ήτοι µέχρι την ηµεροµηνία εκπνοής της
προθεσµίας άσκησης της προδικαστικής προσφυγής ένστασης του άρθρου 4 του Ν. 3886 Φ.Ε.Κ. 173 /Α’/30-1010, χωρίς ο ενδιαφερόµενος να έχει δικαίωµα άσκησης της εν λόγω προσφυγής. Αιτήµατα παροχής πληροφοριών
που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσµιών δεν εξετάζονται.
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- Τα ανωτέρω αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά µόνο στο δικτυακό τόπο του συγκεκριµένου διαγωνισµού
µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και απευθύνονται στο Τµήµα
Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών
πληροφοριών και διευκρινίσεων υποβάλλονται µόνο από εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς,
δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης)
ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήµατα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόµενο ηλεκτρονικό αρχείο σε
µορφή αρχείου .pdf, µε το κείµενο των ερωτηµάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά
υπογεγραµµένο. Αιτήµατα που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσµιών δεν εξετάζονται. Παροµοίως, δεν
εξετάζονται τα αιτήµατα που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν
είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο.
- Το Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις
διευκρινήσεις που θα ζητηθούν εντός των προαναφερόµενων διαστηµάτων. Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί, σε
οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου της
Αναθέτουσας Αρχής.

Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί (αποκλείονται) όσοι υποψήφιοι
(άρθρου 45 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ- άρθρο 43 του Π∆ 60/2007) :
1. Τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό,
αναστολή εργασιών ή τελούν σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής
τους.
2. Έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης,
πτωχευτικού συµβιβασµού ή οποιαδήποτε άλλη παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις διατάξεις της χώρας
εγκατάστασής τους.
3. Έχουν καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική διαγωγή τους.
4. Έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του διαγωνισµού ή σε σχέση
µε την επαγγελµατική τους ιδιότητα που αποδεδειγµένως διαπιστώθηκε µε οποιοδήποτε µέσο διαθέτει η
αναθέτουσα αρχή.
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5. ∆εν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης, σύµφωνα µε τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους όσο και του ελληνικού δικαίου.
6. ∆εν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην πληρωµή των φόρων και τελών, σύµφωνα µε
τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους όσο και του ελληνικού δικαίου.
7. Είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ’ εφαρµογή
του παρόντος ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές.
8. Εις βάρος των οποίων υπάρχει αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην αναθέτουσα αρχή, για έναν
ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους:
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της
98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1).
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE
C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου
(EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2)
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48)
δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ EOK
του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος
για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας η οποία
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EE L 344 της
28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005
(Α΄ 305).

Η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωµα, εφόσον υπάρχουν αµφιβολίες ως προς την προσωπική κατάσταση των εν
λόγω υποψηφίων/ προσφερόντων, να απευθυνθεί στις αρµόδιες αρχές για να λάβει τις πληροφορίες που θεωρεί
απαραίτητες. Όταν οι πληροφορίες αφορούν έναν υποψήφιο ή προσφέροντα εγκατεστηµένο σε άλλο κράτος
µέλος, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητεί τη συνεργασία των αρµόδιων αρχών. Τα αιτήµατα αυτά αφορούν,
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους µέλους όπου είναι εγκατεστηµένος ο υποψήφιος ή ο προσφέρων, τα
νοµικά ή/και φυσικά πρόσωπα, συµπεριλαµβανοµένων, ενδεχοµένως, των διευθυντικών στελεχών επιχείρησης, ή
οποιουδήποτε προσώπου έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου του υποψηφίου ή του
προσφέροντος.
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Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι ανωτέρω λόγοι ισχύουν για καθέναν από τους
συµµετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισµού και για έναν µόνο συµµετέχοντα σε
κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από τον διαγωνισµό.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Κατάρτιση υποβολή προσφορών – ∆ικαιολογητικά συµµετοχής
1.1. Υποβολή προσφορών
Οι προσφορές, υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα
διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο ν.4155/13
(ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Α/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», στο Π∆
60/07 και συµπληρωµατικά στο Π.∆. 118/07. Οι προσφορές πρέπει να καλύπτουν το σύνολο του αντικειµένου
που περιγράφεται στο Παράρτηµα ∆, αποκλειόµενης κάθε προσφοράς που θα αναφέρεται σε τµήµα του ή
επιµέρους υπηρεσία.
.
1.2. Χρόνος ισχύος προσφορών
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι διακόσιες (200) ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες από την
επόµενη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος
µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
1.3. Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών
Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:
(α) ένας (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» και
(β) ένας (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά».
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Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό φορέα σηµαίνονται από αυτόν µε χρήση του σχετικού
πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του, που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα και η
γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του.
1.4. Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική προσφορά» οι υποψήφιοι Ανάδοχοι
οφείλουν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά, υποχρεωτικά, µε ποινή αποκλεισµού, µαζί µε την Προσφορά τους,
εγκαίρως και προσηκόντως, σε µορφή αρχείου .pdf σύµφωνα µε το Ν.4155/2013 και το άρθρο 11 της Υ.Α.
Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (Ε.Σ.∆Η.Σ) τα ακόλουθα κατά περίπτωση ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1.4.1 ∆ικαιολογητικά συµµετοχής
1. Εγγύηση συµµετοχής σε ευρώ (€) ποσοστό 2% προϋπολογισθείσης δαπάνης, χωρίς το Φ.Π.Α. και να περιέχει
όλα τα αναγκαία στοιχεία, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 157 του Ν. 4281 (ΦΕΚ 160/Α/8-8-2014) και στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ της παρούσης.
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς.

2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία
αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισµού και στην οποία δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα
υποβολής της προσφοράς τους, οι προσφέροντες :

- δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα ήτοι :
i) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της
98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),
ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE
C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου
(EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),
iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48),
iv) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK
του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος
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για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EE L 344 της
28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005
(Α΄ 305),
v) κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
vi) κάποιο από τα αδικήµατα των παρακάτω άρθρων :
- 30 παρ. 7, 9, 11, 12 και 14
- 31 παρ. 4, 5 και 6
- 32 παρ. 4 και 5
- 35 παρ. 5 του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικά µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.
Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου
υπογραφής.

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν :
α) οι ∆ιαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε.
β) ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος, όταν το νοµικό πρόσωπο
είναι Α.Ε.
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του.
δ) Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του
συνεταιρισµού.
ε) Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προµηθευτών – κοινοπραξία, η ανωτέρω δήλωση αφορά κάθε µέλος που
συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.

3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία
αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισµού και στην οποία δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα
υποβολής της προσφοράς τους, οι προσφέροντες :
α. ∆εν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης
πτώχευσης.
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-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση
καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
β. ∆εν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες
καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης
απόφασης κοινής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για
αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα).
γ. ∆εν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική
διαχείριση.
-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη
ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη
διαδικασία.
δ. Είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και
επικουρικής), αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κυρίας και επικουρικής
ασφάλισης, καθώς και ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
ε. Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, ορίζοντας ρητά
την επωνυµία του Επιµελητηρίου
και το αντικείµενο των δραστηριοτήτων που ασκούν (ρητά κατονοµαζόµενες), προκειµένου για νοµικά πρόσωπα
ή το ειδικό επάγγελµά τους, προκειµένου για φυσικά πρόσωπα, µε το οποίο είναι εγγεγραµµένοι στο
Επιµελητήριο ή ότι ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, κατά περίπτωση (δεν αφορά συνεταιρισµούς).
Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, δηλώνουν ότι είναι εγγεγραµµένα στα µητρώα του οικείου
Επιµελητηρίου της χώρας εγκατάστασης τους ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, οµοίως της χώρας
εγκατάστασής τους, ορίζοντας ρητά την επωνυµία του Επιµελητηρίου ή των επαγγελµατικών οργανώσεων
αντίστοιχα, καθώς και το αντικείµενο των δραστηριοτήτων που ασκούν, προκειµένου για νοµικά πρόσωπα ή το
ειδικό επάγγελµά τους , προκειµένου για φυσικά πρόσωπα .
στ. ∆εν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ'
εφαρµογή του Π.∆.60/2007 και ότι δεν έχουν αρνηθεί να παράσχουν τις πληροφορίες αυτές.
ζ. Ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα (αφορά µόνο συνεταιρισµούς) .
η. Αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα ηλεκτρονική υποβολή / έντυπη προσκόµιση
όπου απαιτείται των δικαιολογητικών των παρ. 2 & 3 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/07, κατά περίπτωση, και
σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου Προεδρικού ∆ιατάγµατος.
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Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου
υπογραφής.

- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, η παρούσα υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον
νόµιµο εκπρόσωπό του.

4. Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για
διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), ευκρινή φωτοαντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού του
διαγωνιζόµενου και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία
πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα
να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν
προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού
προσώπου.

5. Για συµµετοχή στο διαγωνισµό Ανωνύµων Εταιρειών (για τις ανώνυµες εταιρείες που αυτό απαιτείται)
αναγκαία προϋπόθεση είναι η ονοµαστικοποίηση των µετοχών τους µέχρι φυσικού προσώπου (άρθρο 8 παρ.4 του
Ν.3310/2005). Η συνδροµή της προϋπόθεσης αυτής αποδεικνύεται µε την προσκοµιδή µαζί µε την προσφορά των
εξής δικαιολογητικών:
α)Πιστοποιητικού της αρµόδιας αρχής που εποπτεύει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 ,την
εταιρεία, από την οποία προκύπτει ότι οι µετοχές της µε βάση το ισχύον καταστατικό της είναι ονοµαστικές και
β) Αναλυτικής κατάστασης µε τα στοιχεία των µετόχων της εταιρείας και τον αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου,
όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο Βιβλίο Μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιµες
ηµέρες πριν από την ηµέρα υποβολής της προσφοράς (άρθρο 1 παρ.2 Π.∆. 82/96, όπως τροποποιήθηκε µε το
άρθρο 109 του Ν. 2533/97). Σε περίπτωση που µέτοχοι Α.Ε. που συµµετέχει στο διαγωνισµό είναι άλλες Α.Ε., µε
ποσοστό συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον 1% απαιτείται και των εταιρειών αυτών οι µετοχές να
είναι ονοµαστικές στο σύνολό τους µέχρι φυσικού προσώπου και επίσης οι εταιρείες αυτές πρέπει να
προσκοµίζουν τα προαναφερόµενα δικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης των µετοχών και για τις Α.Ε. µετόχους
της Α.Ε. που λαµβάνει µέρος στο διαγωνισµό. Αν συµµετέχει στο διαγωνισµό εταιρεία άλλης νοµικής µορφής
πλην των Α.Ε., στις οποίες συµµετέχουν ή κατέχουν εταιρικά µερίδια Ανώνυµες Εταιρείες µε ποσοστό
συµµετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο 1%, οι µετοχές πρέπει να είναι ονοµαστικές µέχρι φυσικού προσώπου (άρθρο
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8 παρ. 1-3 του Ν. 3310/2005 και 8 παρ. 1 του Ν. 3414/2005). Σε περίπτωση µη υποβολής των παραπάνω
δικαιολογητικών ή επί υποβολής µη νόµιµων ή ανεπίκαιρων (πέραν των τριάντα (30) ηµερών), η προσφορά
αποκλείεται ως απαράδεκτη.
Για τις αλλοδαπές Ανώνυµες Εταιρείες ισχύει η παρ.2 του άρθρου 8 του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το
άρθρο 8 παρ.1 του Ν.3414/2005, στην οποία ορίζεται ότι: «Οι υποχρεώσεις της παρ.1 του άρθρου αυτού, ισχύουν
και για τις αλλοδαπές ανώνυµες εταιρείες, ανεξαρτήτως της συµµετοχής τους ή µη σε ελληνικές ανώνυµες
εταιρείες , υπό την προϋπόθεση ότι το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους , επιβάλλει για το
σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για τη συγκεκριµένη δραστηριότητα, την ονοµαστικοποίηση των µετοχών
τους µέχρι φυσικού προσώπου. Εφόσον δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονοµαστικοποίησης των µετοχών κατά το
δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, προσκοµίζεται σχετική βεβαίωση από αρµόδια αρχή της
χώρας αυτής, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου.
Στην περίπτωση που δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονοµαστικοποίησης, η αλλοδαπή ανώνυµη εταιρεία
υποχρεούται να προσκοµίσει στην Αναθέτουσα Αρχή έγκυρη και ενηµερωµένη κατάσταση των µετόχων της ,
που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου της Α.Ε. Σε περίπτωση που η
εταιρεία δεν τηρεί ενηµερωµένη κατάσταση µετόχων να προσκοµίσει σχετική κατάσταση µετόχων, που κατέχουν
τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου, σύµφωνα µε την τελευταία Γενική
Συνέλευση, εφόσον οι µέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία οφείλει να
αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως άνω µέτοχοι 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 υποβάλει την προαναφερόµενη κατάσταση των µετόχων της
διαφορετικά ή µη υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννοµες συνέπειες σε βάρος της εταιρείας».
Η υποχρέωση περαιτέρω ονοµαστικοποίησης µέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει ως προς τις εισηγµένες στα
Χρηµατιστήρια κρατών –µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
6. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα ως άνω
δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.
Από κάθε φορέα – µέλος που συµµετέχει στην ένωση απαιτείται πρακτικό απόφασης ∆.Σ. ή άλλου αντίστοιχου
οργάνου που εγκρίνει τη σύµπραξη µε τα άλλα µέλη της ένωσης, το ποσοστό της κάθε µίας στον προϋπολογισµό
του έργου, την αποδοχή της αλληλέγγυας και εις ολόκληρον ευθύνης.
7. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου του τόπου όπου ασκούν το επάγγελµά τους ή άλλης αρµόδιας
αρχής, σύµφωνα µε τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασής τους, µε το οποίο θα βεβαιώνεται το ειδικό επάγγελµα
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τους καθώς και η άσκησή του κατά το έτος διενέργειας του διαγωνισµού. Το παραπάνω πιστοποιητικό πρέπει να
έχει εκδοθεί µέσα στους τελευταίους έξι µήνες από την ηµεροµηνία λήξεως υποβολής των προσφορών (επί ποινή
αποκλεισµού).
8. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι
ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους (επί ποινή αποκλεισµού).
9. Σε περίπτωση ενώσεων φυσικών ή/και νοµικών προσώπων, Συµβολαιογραφική Πράξη όπου θα δηλώνεται η
πρόθεση συµµετοχής στην ένωση και το ποσοστό συµµετοχής του κάθε µέλους, µε τις ως άνω δεσµεύσεις και
ορισµός εκπροσώπου.
10. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία
αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισµού (επί ποινή αποκλεισµού), όπου θα αναφέρεται ότι ο
οικονοµικός φορέας:
α. ότι δεν έχουν αποκλεισθεί από άλλους παρόµοιους διαγωνισµούς,
β. ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης, την οποία έλαβαν γνώση και
αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα
γ. ότι δεσµεύεται να συνεργαστεί µε τις αρµόδιες υπηρεσίες της Π.∆.Μ. στο πλαίσιο της οποίας θα εκτελεστεί το
έργο,
δ. ότι δεσµεύεται να παραδίδει στο Φορέα Υλοποίησης µηνιαίως εποπτικό υλικό, µε την µορφή Μηνιαίων
Εκθέσεων Προόδου του έργου, όπως περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή της παρούσης ∆ιακήρυξης.
ε. ότι δεσµεύεται να παραδώσει στις αρµόδιες υπηρεσίες της Π.∆.Μ µε το πέρας της σύµβασης τόσο σε
αναλογική όσο και σε ψηφιακή µορφή χωρική απεικόνιση τις καταγεγραµµένες εστίες των κουνουπιών, καθώς
και σχετική λεπτοµερή έκθεση απολογισµού του έργου.
στ. ότι δεσµεύεται για την εφαρµογή εµβόλιµων ψεκασµών εάν αυτό απαιτηθεί από την Επιστηµονικοτεχνική
Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου ή την Αναθέτουσα αρχή κατά την διάρκεια εφαρµογής του προγράµµατος
διαχείρισης.
11. Άδεια καταπολέµησης εντόµων και τρωκτικών σε κατοικηµένους χώρους του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων (επί ποινή αποκλεισµού).
12. Πιστοποίηση εκτέλεσης αντίστοιχων έργων διαχείρισης κουνουπιών κατά την τελευταία πενταετία
προκειµένου να αξιολογηθούν στο αντίστοιχο κριτήριο της εµπειρίας. Ως αντίστοιχα νοούνται έργα από εδάφους
παρακολούθησης προνυµφών και επίγειων ψεκασµών ανάλογης έκτασης και προϋπολογισµού του παρόντος
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έργου, που να περιλαµβάνουν το σύνολο των δράσεων που αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της
παρούσας διακήρυξης. Εκ των ανωτέρω έργων ένα κατ’ ελάχιστον θα πρέπει να είναι ελάχιστου προϋπολογισµού
ίσου µε το 50% του προϋπολογισµού της παρούσας διακήρυξης. Να κατατεθούν αντίγραφα των σχετικών
συµβάσεων των ανωτέρω έργων, (όπου θα αναφέρεται ρητά ο χρόνος υπογραφής, η διάρκεια εκτέλεσης και ο
προϋπολογισµός του έργου) και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης (επί ποινή αποκλεισµού).
13. Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία
αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισµού, σχετικά µε τη σύνθεση και τον αριθµό της Οµάδας Έργου,
συνοδευόµενη από βιογραφικά και τίτλους σπουδών του επιστηµονικού προσωπικού και υπεύθυνες δηλώσεις
αποδοχής συµµετοχής της Οµάδας Έργου, σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή του έργου (επί ποινή
αποκλεισµού).
14. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία
αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισµού, Αντικλήτου συνοδευόµενη από δήλωση αποδοχής του
Αντικλήτου (χωρίς ποινή αποκλεισµού). Σε περίπτωση ένωσης η Υπεύθυνη ∆ήλωση υπογράφεται από τον
ορισµένο κοινό εκπρόσωπο της ένωσης
15. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία
αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισµού, ανειληµµένων υποχρεώσεων του υποψηφίου, για τυχόν
άλλες υποχρεώσεις του ίδιου ή της οµάδας του και των µέσων που θα χρησιµοποιήσει, το ίδιο χρονικό διάστηµα
σε άλλες περιοχές.
Οι Ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να καταθέσουν τα παραπάνω κατά περίπτωση
δικαιολογητικά για κάθε πρόσωπο που συµµετέχει στην ένωση. Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να περιλαµβάνει
και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας
αλληλεγγύως.
16. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), στην οποία θα περιγράφεται
αναλυτικά ο εξοπλισµός που θα διαθέσει ο Ανάδοχος (είτε ιδιοκτησίας του ή µισθωµένα) επισυνάπτοντας και τα
αντίστοιχα πιστοποιητικά κατοχής. (άδειες κυκλοφορίας οχηµάτων, τιµολόγια λοιπού εξοπλισµού). (επί ποινή
αποκλεισµού).
17. ∆ικαιολογητικά πιστοποίησης χρηµατοοικονοµικής ικανότητας και συγκεκριµένα ισολογισµοί ή
αποσπάσµατα ισολογισµών ή εκκαθαριστικά σηµειώµατα στην περίπτωση φυσικών προσώπων, των τριών (3)
τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (επί ποινή αποκλεισµού).

28

∆ιευκρινίζεται ότι ο προσφέρων θα πρέπει να έχει συνολικό κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων
διαχειριστικών χρήσεων µεγαλύτερο του 100% του προϋπολογισµού του υπό ανάθεση έργου, χωρίς τον ΦΠΑ.
Σε περίπτωση που ο προσφέρων δραστηριοποιείται για χρονικό διάστηµα µικρότερο των τριών (3) τελευταίων
διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο συνολικός κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται
θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το 100% του προϋπολογισµού του υπό ανάθεση έργου, χωρίς τον ΦΠΑ (επί
ποινή αποκλεισµού).
Η Επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών οφείλει να διαπιστώνει την εγκυρότητα των κατατεθειµένων στο
διαγωνισµό εγγυητικών επιστολών.

Σε περίπτωση που στη χώρα του Υποψήφιου Αναδόχου ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται
ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να
αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του Υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη
Βεβαίωση, µε Υπεύθυνη ∆ήλωση του Υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας του Υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα
βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση.
Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση ή Υπεύθυνη ∆ήλωση θα συµπεριλαµβάνεται υποχρεωτικά στον (υπο)φάκελο
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» του Υποψήφιου Αναδόχου.
∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και µε ποινή
αποκλεισµού από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα, η οποία θα συµπεριλαµβάνεται υποχρεωτικά
στον (υπο)φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» του Υποψήφιου Αναδόχου.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 πρέπει να φέρουν ηµεροµηνία σύνταξης εντός των τελευταίων τριάντα
(30) ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.
Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού µπορεί να ζητήσει τη συµπλήρωση ελλείψεων των δικαιολογητικών, εκτός
των επί ποινή αποκλεισµού δικαιολογητικών και την εγγύηση συµµετοχής, οι δε υποψήφιοι υποχρεούνται να τα
προσκοµίσουν µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία που θα ζητηθούν από την Επιτροπή
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού τα συµπληρωµατικά δικαιολογητικά.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται ψηφιακά από τον προσφέροντα (σε περίπτωση που ο προσφέρων
είναι νοµικό πρόσωπο, η παρούσα υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον νόµιµο εκπρόσωπό του) και δεν
απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής.
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Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική
διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται κατά
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ και των
εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν
απαιτείται σχετική θεώρηση. Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του φακέλου
«∆ικαιολογητικά συµµετοχής- τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και
απαιτούνται να προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα
δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί - συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά
συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η εγγύηση συµµετοχής,
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς. Η προσκόµιση των ανωτέρω
δικαιολογητικών (καθώς και όλων των δικαιολογητικών που αποτελούν το περιεχόµενο του υποφακέλου
<<∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά») θα γίνεται στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας
Αρχής µε διαβιβαστικό, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκοµιζόµενα έγγραφα – δικαιολογητικά.
Αυτά θα είναι τοποθετηµένα µέσα σε καλά σφραγισµένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται (εξωτερικά)
ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα:
α) Η Περιγραφή «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά».
β) Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί την εργασία δηλ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
γ) Ο αριθµός της διακήρυξης και η επωνυµία της διακήρυξης,
δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού,
ε) Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.

1.4.2. Τεχνική Προσφορά
Α. Συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το
σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται
από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και
του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται.
Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το
ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
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Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του
συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
Η Τεχνική Προσφορά του Υποψήφιου Αναδόχου, ώστε αυτή να γίνεται πλήρως κατανοητή από την Επιτροπή
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού που θα αξιολογήσει τις προσφορές. Συγκεκριµένα συνυποβάλλει:
Α. Τεχνική έκθεση πληρότητας και αρτιότητας του αντικειµένου που περιλαµβάνει την κατανόηση αντικειµένου
και τον σχεδιασµό των υπηρεσιών διαχείρισης και τεχνικής υποστήριξης (µέσα) που θα χρησιµοποιηθούν στην
εκτέλεση του έργου, την περιγραφή

των παραδοτέων και την διασφάλιση των όρων ποιότητας των

προσφερόµενων υπηρεσιών καθώς και την τεκµηρίωση της επιστηµονικής και επιχειρησιακής επάρκειας για την
ορθή εκτέλεση του έργου.
Β. Τεχνική έκθεση σχετικά µε την µεθοδολογία προσέγγισης και υλοποίησης του έργου, όπου θα αναλύεται η
κάλυψη του συνόλου των απαιτήσεων του έργου, θα τεκµηριώνεται η τεχνογνωσία σε θέµατα εντοµολογικής
παρακολούθησης, παρακολούθησης εστιών αναπαραγωγής, χρήσης Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών
(GIS), ορθολογικής χρήσης σκευασµάτων, εργασιών χαρτογράφησης, δειγµατοληψιών προνυµφών και ακµαίων,
ψεκαστικών δράσεων. Θα αναπτύσσεται το ακολουθούµενο Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης, ∆ιαχείρισης
σκευασµάτων, Σύστηµα ∆ιασφάλισης

Ποιότητας, τα ακολουθούµενα µέτρα υγιεινής και ασφάλειας και

προστασίας. Επίσης θα συνυποβάλλει υποδείγµατα παραδοτέων που κατέθεσε σε αντίστοιχα έργα, σύµφωνα µε
τα ζητούµενα στο άρθρο 4 του Παραρτήµατος ∆, Παραδοτέα έργου. Επίσης, θα παρατίθεται η ∆οµή, σύνθεση,
οργάνωση, συνοχή και αποτελεσµατικότητα της Οµάδας Έργου και θα τεκµηριώνονται οι ικανότητες του
Συντονιστή και του Αναπληρωτή του σε σχέση µε το έργο, συντονιστικές δυνατότητες, δυνατότητα ανταπόκρισης
σε ιδιαίτερες απαιτήσεις, διαθεσιµότητα και χρονική δέσµευση για ενεργό συµµετοχή στο έργο και θα
τεκµηριώνεται η επάρκεια και η εµπειρία σε ανάλογα προγράµµατα διαχείρισης κωνωποειδών

Επιπρόσθετα δικαιολογητικά όπως πιστοποιητικά εκδιδόµενα από ανεξάρτητους οργανισµούς µε τα οποία
βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος συµµορφώνεται µε συγκεκριµένα πρότυπα όσον αφορά στην περιβαλλοντική
διαχείριση. Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να βασίζονται στο κοινοτικό σύστηµα οικολογικής διαχείρισης και
ελέγχου ή σε πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης που βασίζονται σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα
πιστοποιούµενα από όργανα λειτουργούντα βάσει του κοινοτικού δικαίου ή στις αντίστοιχες ευρωπαϊκές ή
διεθνείς προδιαγραφές όσον αφορά στην πιστοποίηση. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό ή προσπέκτους το
οποίο τεκµηριώνει την προσφορά του. Αναφορά λοιπών ενεργειών που προβλέπονται για την µεγιστοποίηση των
αποτελεσµάτων του έργου, τεκµηρίωση της ρεαλιστικότητα της πρότασης.
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Τα παραπάνω αναφερόµενα δεν αποκλείουν την παρουσίαση και οποιονδήποτε άλλων στοιχείων, που ο
Υποψήφιος κρίνει σκόπιµο να συµπεριλάβει στην προσφορά του για τον σκοπό αυτό.
Αναλυτικά η αξιολόγηση των παραπάνω εκθέσεων φαίνεται στο Παράρτηµα Γ, Αξιολόγηση Ηλεκτρονικών
Προσφορών..

1.5. Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του
οικονοµικού φορέα.
Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπο)φάκελο «Οικονοµική
Προσφορά».
.Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του
συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική
ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου
πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται
να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Κατά την υποβολή της ειδικής ηλεκτρονικής φόρµας της οικονοµικής προσφοράς στο ΕΣΗ∆ΗΣ, οι
συµµετέχοντες καλούνται να συµπληρώσουν µόνο την τιµή µονάδος (χωρίς Φ.Π.Α.). Οι υπόλοιπες πληροφορίες
(π.χ. ποσότητα, συνολική αξία, Φ.Π.Α.) προκύπτουν αυτοµάτως από το σύστηµα και εµφανίζονται στην
εκτύπωση.
Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστηµα, η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ στην ειδική
ηλεκτρονική φόρµα της οικονοµικής προσφοράς του συστήµατος θα γίνεται µε δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω
εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι µικρότερο του πέντε.

1.6. Προσφερόµενη Τιµή

- Η οικονοµική προσφορά (πέραν της ειδικής ηλεκτρονικής φόρµας) συντάσσεται σύµφωνα µε το υπόδειγµα του
Παραρτήµατος ΣΤ και υποβάλλεται και αυτή ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου .pdf, αφού πρώτα υπογραφεί
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ψηφιακά από τον έχοντα δικαίωµα για αυτό. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις , ως και
κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α.
Η τιµή θα πρέπει να δίδεται σε EΥΡΩ και να αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικώς.
Το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό της ανωτέρω τιµής θα υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα.
- Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε EΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση EΥΡΩ προς
ξένο νόµισµα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή για την υπηρεσία που
προσφέρεται, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
- Επισηµαίνεται ότι οι προσφορές δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό για διακόσιες (200)
ηµερολογιακές ηµέρες από την επόµενη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών. Η ισχύς των
προσφορών δύναται να παραταθεί, µε έγγραφη δήλωση του αναδόχου, ύστερα από σχετικό αίτηµα της Υπηρεσίας
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 13 του Π. ∆. 118/2007.
- Καµία άλλη αναθεώρηση της συνολική δαπάνης, η οποία µε βάση την προσφορά του προµηθευτή θα
περιληφθεί στη σχετική σύµβαση, δεν είναι αποδεκτή.
- ∆εν γίνονται δεκτές προσφορές που η συνολική προσφερόµενη τιµή συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
υπερβαίνει το ποσό της προϋπολογισθείσας δαπάνης.
- Οι συµµετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν κάθε στοιχείο που θα ζητηθεί ως απαραίτητο για την τεκµηρίωση
της προσφερόµενης τιµής.
Οι Οικονοµικές Προσφορές αξιολογούνται σύµφωνα µε το Παράρτηµα Γ, Αξιολόγηση Ηλεκτρονικών
Προσφορών.

1.7. Απόρριψη προσφορών - ∆ιευκρινήσεις
Προσφορές που, αιτιολογηµένα θα θεωρηθούν από την Ε.∆.∆. αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή περιέχουν
όρους αντίθετους προς την διακήρυξη ή και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως µη αποδεκτές και απορρίπτονται.
Ειδικότερα, προσφορά αποκλείεται από την αξιολόγηση όταν :
• Είναι αόριστη και δεν µπορεί να εκτιµηθεί ή είναι υπό αίρεση ή περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία.
• ∆εν συνοδεύεται από τη νόµιµη εγγυητική επιστολή συµµετοχής.
• ∆εν έχουν υποβληθεί τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά.
• ∆εν καλύπτει το σύνολο των ζητούµενων υπηρεσιών.
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• ∆εν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή και δεν έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα
σχετικά κεφάλαια του παρόντος.
• ∆εν είναι σύµφωνη µε τους επιµέρους υποχρεωτικούς όρους, όπου αυτοί αναφέρονται.
• Αν σε ένα κριτήριο η τεχνική προσφορά κριθεί ως απαράδεκτη ή ελλιπής, τότε η πρόταση απορρίπτεται
συνολικά.
- Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης δεν θα απορρίπτονται
υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους και κρίνονται
επουσιώδεις από την αρµόδια Επιτροπή.
- Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- ∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά την λήξη του χρόνου κατάθεσης των
προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ∆ίδονται µόνο όταν ζητούνται από
συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του, είτε ύστερα από έγγραφο της αναθέτουσας αρχής µετά από σχετική
γνωµοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σηµειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύµφωνα µε τα
παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν.
-Σε περίπτωση µη υποβολής ή κατά παρέκκλιση, των απαιτήσεων της διακήρυξης, υποβολής δικαιολογητικών
του (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά», η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη
-Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα, η
γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, ο προσφέρων
οφείλει να σηµειώνει επ’ αυτών την ένδειξη πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα. Σε αντίθετη περίπτωση,
δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόµενοι. Από το σύστηµα παρέχεται η
σχετική επιλογή για την επισήµανση της εµπιστευτικότητας κατά την ηλεκτρονική επισύναψη των αρχείων στους
υπο(φακέλους) της προσφοράς. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι
προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εµπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα
τεχνικά ή εµπορικά απόρρητα και τις εµπιστευτικές πτυχές των προσφορών.
-∆εν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε απόρριψη της προσφοράς η εκ
παραδροµής υποβολή δικαιολογητικών της οικονοµικής προσφοράς στον υποφάκελο «∆ικαιολογητικά
Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά».
Οµοίως, δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς (λόγω µη
εύρεσης κατά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική
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Προσφορά»), η εκ παραδροµής υποβολή δικαιολογητικού συµµετοχής ή δικαιολογητικού της τεχνικής
προσφοράς στον υποφάκελο «Οικονοµική Προσφορά».
-Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε έντυπη µορφή (για τις οποίες
δεν έχει πραγµατοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο σύστηµα) δεν αποσφραγίζονται και
επιστρέφονται στους αποστολείς τους.
-Απαιτούµενα από την παρούσα διακήρυξη, για προσκόµιση σε έντυπη µορφή στοιχεία, που υποβάλλονται ή
περιέρχονται στην Υπηρεσία µετά την καθοριζόµενη προθεσµία, θεωρούνται εκπρόθεσµα κατατεθέντα και
οδηγούν σε απόρριψη της προσφοράς.
-Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εµπροθέσµως την ένσταση – προσφυγή κατά της διακήρυξης του
διαγωνισµού, ή εφόσον έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και
ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, µε την προσφορά του ή µε οιονδήποτε άλλο
τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εµµέσως, τους ανωτέρω όρους.
- Αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της διακήρυξης έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισµό των προσφορών.
Επισηµαίνεται ότι οι απαιτήσεις της Υπηρεσίας αποτελούν στο σύνολό τους απαράβατους όρους και η
οποιαδήποτε µη συµµόρφωση προς αυτές συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.
-Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισµού. Σε περίπτωση υποβολής τους
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
-Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές για το σύνολο ή µέρος του
προκηρυσσόµενου µε την παρούσα Έργου.
-Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης
Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες οφείλουν να
γνωρίζουν εάν η προαναφερθείσα ρήτρα τηρείται.
-Κανείς δεν µπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια δηµοπρασία περισσότερες από µία εταιρείες ή ένωση προµηθευτών,
ούτε να συµµετάσχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί εταιρεία που συµµετέχει στο διαγωνισµό.
Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές εκτός αν αποσυρθούν από τον ενδιαφερόµενο όλες οι
προσφορές που καταθέτει εκτός από µία µε την οποία θα συµµετέχει για λογαριασµό του. Οι προσφορές ενώσεων
προµηθευτών υπογράφονται υποχρεωτικά από όλα τα µέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισµένο µε
συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
-Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού έχει το δικαίωµα, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από
Προσφέροντα την παροχή διευκρινίσεων σχετικά µε το περιεχόµενο της προσφοράς του, καθ’ όλη τη διάρκεια
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της διαδικασίας αξιολόγησης που περιγράφεται στη παρούσα διακήρυξη η πρόσκληση υποχρεωτικά πρέπει να
είναι αιτιολογηµένη και καταχωρηµένη στο σχετικό πρακτικό και η απάντηση υποχρεωτικά να είναι έγγραφη.
Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον Προσφέροντα και η µη έγγραφη
παροχή διευκρινίσεων αποτελεί αφ’ εαυτής λόγο απορρίψεως της προσφοράς.
Τέτοιου είδους διευκρινίσεις θα παραδίδονται εγγράφως στην Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, µέσα σε
εύλογο χρονικό διάστηµα που αυτή θα ορίζει κατά περίπτωση, το οποίο δεν θα είναι µεγαλύτερο των τριών (3)
εργασίµων ηµερών. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται από Προσφέροντες, σύµφωνα µε τα παραπάνω,
λαµβάνονται υπόψη µόνον εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία ζητήθηκαν.
1.8. ∆ιαδικασία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης – Αξιολόγησης Πρoσφoρώv – Ανάδειξης µειοδότη –
Αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης και Κατακύρωσης διαγωvισµoύ.
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών το αρµόδιο πιστοποιηµένο στο σύστηµα συλλογικό όργανο
διενέργειας του διαγωνισµού και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων αυτού (Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού –
Ε∆∆) προβαίνει στην αξιολόγηση των προσφορών εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για
την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της Αναθέτουσας Αρχής.
Ειδικότερα:
α. Τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήτοι την
30/03/2016 αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά οι (υπο)φάκελοι «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά»
και οι συµµετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενηµέρωση στο περιεχόµενο αυτών. Για την αποσφράγιση οι
συµµετέχοντες ενηµερώνονται µε ηλεκτρονικό µήνυµα/ ειδοποίηση που παράγεται αυτόµατα από το σύστηµα.
β. Η αρµόδια Ε∆∆ παραλαµβάνει τους ενσφράγιστους φακέλους µε τα τυχόν επιµέρους απαιτούµενα σε έντυπη
µορφή δικαιολογητικά των προσφορών τα οποία έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της
διακήρυξης από τους συµµετέχοντες. Η Ε∆∆ αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους και τους υποφακέλους µε την
ένδειξη «Επιµέρους Έντυπα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνικής Προσφοράς» και µονογράφει και σφραγίζει
το σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί. Οι υποφάκελοι µε την ένδειξη «Επί µέρους Έντυπα
Οικονοµικής Προσφοράς» δεν αποσφραγίζονται κατά το στάδιο αυτό.
γ. Μετά και την ως άνω αποσφράγιση η Ε∆∆ προβαίνει στην καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει προσφορές σε
πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών το οποίο υπογράφεται από τα µέλη της.
δ. Στη συνέχεια η Ε∆∆ προχωρεί στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν για την πληρότητα και
την νοµιµότητά τους – σύµφωνα µε τα ισχύοντα – και στη διενέργεια ελέγχου των τεχνικών προσφορών για τη
συµφωνία ή ασυµφωνία τους µε τις τεχνικές προδιαγραφές/ απαιτήσεις της Υπηρεσίας.
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ε. Κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας, η Ε∆∆ ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες του συστήµατος από την
Αναθέτουσα Αρχή µπορούν να απευθύνουν αιτήµατα, ηλεκτρονικά – µέσω της παρεχόµενης από το σύστηµα
εφαρµογής, στους συµµετέχοντες χρήστες οικονοµικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων ή συµπληρώσεων επί
νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό χρήστες – οικονοµικοί φορείς
υποχρεούνται επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς να παρέξουν ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος και κατά
περίπτωση εγγράφως (αν ζητηθεί) τις ζητούµενες διευκρινίσεις – συµπληρώσεις εντός των προθεσµιών που τους
ορίζονται.
Στ. Κατόπιν, η Ε∆∆ εισηγείται / γνωµοδοτεί µε ξεχωριστό πρακτικό αποδοχής ή αιτιολογηµένης απόρριψης των
δικαιολογητικών συµµετοχής και τεχνικών προσφορών των συµµετεχόντων, καθώς και της αξιολόγησης των
Τεχνικών προσφορών των υποψηφίων που έγιναν δεκτοί µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, το οποίο
υποβάλλεται αρµοδίως στην Αναθέτουσα Αρχή για τη λήψη και έκδοση της προβλεπόµενης απόφασης για το
στάδιο του διαγωνισµού. Η αξιολόγηση των Τεχνικών προσφορών γίνεται σύµφωνα µε το Παράρτηµα Γ της
παρούσας.
Ζ. Ακολουθεί η κατά τα προβλεπόµενα έκδοση απόφασης από την Αναθέτουσα Αρχή για το υπόψη στάδιο του
διαγωνισµού. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστηµα στο χώρο του διαγωνισµού και σχετική
ηλεκτρονική ειδοποίηση (µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος) µε χρήση του Συστήµατος αποστέλλεται µε µέριµνα
της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό στους συµµετέχοντες για ενηµέρωση.
η. Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές (δικαιολογητικά – τεχνικά), κατά το ανωτέρω στάδιο και µετά την
άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την εξέταση τυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή
παρατηρήσεων για το στάδιο, ορίζεται η ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών
προσφορών.
Στους συµµετέχοντες που δεν έχουν αποκλειστεί κατά το προηγούµενο στάδιο, µε µέριµνα της Υπηρεσίας που
διενεργεί το διαγωνισµό, πραγµατοποιείται, µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος µε χρήση του συστήµατος,
ενηµέρωση για την καθορισθείσα ηµεροµηνία και ώρα διενέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
οικονοµικών προσφορών.
θ. Στην καθορισθείσα ως άνω ηµεροµηνία και ώρα, η Ε∆∆ προβαίνει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των
(υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά» και οι συµµετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενηµέρωση στο
περιεχόµενο αυτών. Για την αποσφράγιση οι συµµετέχοντες ενηµερώνονται µε ηλεκτρονικό µήνυµα/ ειδοποίηση
που παράγεται αυτόµατα από το σύστηµα.
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ι. Στη συνέχεια η Ε∆∆ παραλαµβάνει από την Υπηρεσία και αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο και τους
υποφακέλους µε την ένδειξη « Έντυπα Οικονοµικής Προσφοράς» για όσες προσφορές δεν έχουν αποκλειστεί στο
προηγούµενο στάδιο. Τα περιεχόµενα αυτών µovoγράφovται και σφραγίζovται από την Επιτροπή κατά φύλλο.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποσφράγισης, η Επιτροπή του διαγωνισµού προβαίνει στην
καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει οικονοµικές προσφορές σε πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τα µέλη της.
ια. Ακολουθεί η αξιολόγηση από την Ε∆∆ των οικονοµικών προσφορών, κατά την οποία οι οικονοµικές
προσφορές ελέγχονται έναντι των όρων της διακήρυξης και όσες κριθούν παραδεκτές κατατάσσονται µε βάση τα
αναφερόµενα στο Παράρτηµα Γ της παρούσας. Η Ε∆∆ εισηγείται/ γνωµοδοτεί µε ξεχωριστό πρακτικό επί της
αποδοχής ή µη των οικονοµικών προσφορών καθώς και επί της ανάδειξης του προσφέροντος την συµφερότερη
προσφορά στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, το οποίο υποβάλλεται αρµοδίως στην Αναθέτουσα Αρχή
για τη λήψη και έκδοση της προβλεπόµενης απόφασης.
ιβ. Στη συνέχεια, η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει κατά τα προβλεπόµενα την απόφαση για το στάδιο αξιολόγησης
του διαγωνισµού και την επιλογή του Αναδόχου. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστηµα στο χώρο του
διαγωνισµού και σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος) µε χρήση του Συστήµατος
αποστέλλεται µε µέριµνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό στους συµµετέχοντες για ενηµέρωση.
ιγ. Μετά την ως άνω ενηµέρωση των συµµετεχόντων επί της εκδοθείσας απόφασης για το ανωτέρω στάδιο, και
µετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την εξέταση από την Επιτροπή Ενστάσεων
τυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή ενστάσεων, ο/οι προσφέρων/ροντες, στον/στους οποίο/ους πρόκειται να γίνει
η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση που του/τους αποστέλλεται
ηλεκτρονικά, οφείλει/ουν να υποβάλει/ουν ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος, σε µορφή αρχείου. pdf και σε
φάκελο µε σήµανση «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και
αναφέρονται αναλυτικά στις παραγράφους 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 και 2.1.4.2 των Γενικών Όρων της παρούσας. Όταν
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Τυχόν απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του
παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική
θεώρηση γνησίου υπογραφής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά προσκοµίζονται κατά περίπτωση από τον προσφέροντα, εντός τριών (3) εργασίµων
ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην
Yπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό.
ιδ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο (2) εργάσιµες ηµέρες µετά και την προσκόµιση των
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δικαιολογητικών σε έντυπη µορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συµµετεχόντων που δικαιούνται να
λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται από την αρµόδια Ε∆∆,
εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών.
Στους συµµετέχοντες που έχουν υποβάλει παραδεκτές οικονοµικά προσφορές, µε µέριµνα της Υπηρεσίας που
διενεργεί το διαγωνισµό, πραγµατοποιείται, µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος µε χρήση του συστήµατος,
ενηµέρωση για την καθορισθείσα ηµεροµηνία και ώρα διενέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του αναδειχθέντα µειοδότη.
ιε. Αµέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε.
ιστ. Αφού ολοκληρωθεί η κατά τα προβλεπόµενα αποσφράγιση του ανωτέρω φακέλου, η Επιτροπή του
διαγωνισµού προβαίνει στην αξιολόγηση για την πληρότητα και νοµιµότητα των δικαιολογητικών αυτών και µε
ξεχωριστή εισηγητική έκθεση γνωµοδοτεί/ προτείνει για τη λήψη οριστικής απόφασης από την Αναθέτουσα
Αρχή επί των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού.
Ιζ. Ο πλήρης φάκελος του διαγωνισµού υποβάλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή για την έκδοση τελικής απόφασης.
Για την ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασία αξιολόγησης καθώς και για τη λήψη απόφασης επί των διαφόρων
σταδίων του διαγωνισµού ισχύουν τα ακόλουθα :
α. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από την τεχνική περιγραφή και τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας ως
αναφέρονται στους όρους της διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες, µετά από πρoηγoύµεvη γvωµoδότηση
της Ε∆∆.
β. Πρoσφoρά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά
από πρoηγoύµεvη γvωµoδότηση της Ε∆∆.
γ. Κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωvισµoύ είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά. Η αξιολόγηση των προσφορών πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 51 του
Π∆ 60/2007, σε συνδυασµό και µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 20 του Π∆118/2007.
δ. Έντυπα στοιχεία των oικovoµικώv πρoσφoρώv, για όσες πρoσφoρές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την
αξιολόγηση δικαιολογητικών συµµετοχής και τεχvικής προσφοράς, δεν απoσφραγίζovται, αλλά επιστρέφovται,
εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο µέσο κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη
η προθεσµία άσκησης ενδίκων µέσων κατ αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο µέσο.
ε. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό, µε µέριµνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό, ενηµερώνονται
µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος µε χρήση του Συστήµατος, για την έκδοση απόφασης αποδοχής ή απόρριψης της
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προσφοράς τους σε κάθε στάδιο. Η ειδοποίηση αυτή πραγµατοποιείται µετά την ηλεκτρονική ανάρτηση, της
σχετικής αποφάσεως καθώς και του πρακτικού της Ε∆∆ για το εκάστοτε στάδιο του διαγωνισµού, στο Σύστηµα.
Κατά την ηµεροµηνία της υπόψη ειδοποίησης/ ανακοίνωσης είναι αποδεκτό ότι οι συµµετέχοντες έχουν λάβει
πλέον πλήρη γνώση επί της απόφασης για το εκάστοτε στάδιο του διαγωνισµού. Ως εκ τούτου, η εν λόγω
ηµεροµηνία αποτελεί και το χρονικό σηµείο από το οποίο υπολογίζεται η νόµιµη προθεσµία για την άσκηση
τυχόν προσφυγών.
Το αποτέλεσµα της κατακύρωσης του διαγωνισµού θα γνωστοποιηθεί ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος σε
όλους τους συµµετέχοντες που υπέβαλαν παραδεκτές και τεχνικώς αποδεκτές προσφορές.

2. ∆ιαδικασία Κατακύρωσης
2.1. Υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 6 και 20 του Π.∆. 118/07, ο προσφέρων στον πρόκειται να
γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται
ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείου .pdf και σε φάκελο µε σήµανση
«∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στις
υποπαραγράφους 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 και 2.1.4.. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Οι
δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν
απαιτείται σχετική θεώρηση. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται στην αρµόδια υπηρεσία και σε έντυπη µορφή
(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός
τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή.
2.1.1. Έλληνες πολίτες και αλλοδαποί
Για τους Έλληνες πολίτες:
Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική
απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα
αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας ή για
κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της
δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
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Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι
συµµετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή pdf τις αναφερόµενες σε αυτό
καταδικαστικές αποφάσεις.
β. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής (για µεν τους Έλληνες πολίτες της αρµόδιας αρχής
της Ελλάδας για δε τους αλλοδαπούς της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους) έκδοσης του τελευταίου
εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν
σε πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
γ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή (για µεν τους Έλληνες πολίτες της αρµόδιας
αρχής της Ελλάδας για δε τους αλλοδαπούς της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους) από το οποίο να
προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που
αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους
υποχρεώσεις. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων
β και γ εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και
εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό
δ. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου
Για τους αλλοδαπούς:
α. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας
εγκατάστασής τους έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για
κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης 1 του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007.
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι
συµµετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή pdf τις αναφερόµενες σε αυτό
καταδικαστικές αποφάσεις.
β. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασης τους από τα οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ.2 του εδ. α ή από ανάλογη κατάσταση ή
διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆.118/2007.
γ. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν
εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου επιµελητήριου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την
ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ανω
έγγραφης ειδοποίηση.
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2.1.2. Νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά
2.1.2.1. Τα δικαιολογητικά των περ. α και β της 2 του Π.∆.118/2007. Το απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο
ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νοµικού προσώπου
των ως άνω υποπαραγράφων αφορά τους ∆ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και
I.K.E., τον Πρόεδρο και τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη
περίπτωση νοµικού προσώπου τους νόµιµους εκπροσώπους του.
2.1.2.2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση
του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα)
και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων
ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα).
2.1.2.3. Βεβαίωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι δεν έχουν τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης του
αρ.99 του Ν.3588/2007 (ΦΕΚ Α΄153). Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για
τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.),
απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας
εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη
δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα, που αναφέρονται και στην περίπτωση που οι υποψήφιοι
ανάδοχοι είναι Έλληνες πολίτες.
2.1.2.4 Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της περίπτωσης
(2) του εδ. γ της παρ. 2 του Π.∆. 118/2007, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια
Υπηρεσία µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό A.E.,
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον
αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 3588/2007, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρµόδιο δικαστήριο της έδρας
της ανωνύµου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του
Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό επιχείρησης.
2.1.3.Οι Συνεταιρισµοί:
(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας
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εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί
µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του
παρόντος άρθρου.
(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του Π∆.118/2007, εφόσον πρόκειται για
ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β της παρ. 2 του Π∆.118/2007, εφόσον πρόκειται για
αλλοδαπούς συνεταιρισµούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του Π∆118/2007.
(3) Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
Οι συνεταιρισµοί πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών υποβάλλουν και βεβαίωση εποπτευούσης Αρχής ότι ο
συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. Εάν σε κάποια χώρα δεν προβλέπεται από την εσωτερική της νοµοθεσία η
έκδοση τέτοιας βεβαίωσης µπορεί να αντικατασταθεί µε ένορκη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής
ή συµβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρµόδιας αρχής. Σε χώρα που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση
δύναται να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην Ένωση. Κατά τα
λοιπά, για τις προσφορές ενώσεων προµηθευτών, ισχύουν τα προβλεπόµενα στο άρθρο 7 του Π.∆. 118/07.
Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή
πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να
αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση του προµηθευτή προς υποβολή των δικαιολογητικών. Εάν στη
χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση
ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι
εγκατεστηµένος ο προµηθευτής.
Η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων του ∆ιαγωνισµού µπορεί να ζητήσει τη
συµπλήρωση δικαιολογητικών και οι προσφέροντες υποχρεούνται να τα προσκοµίσουν µέσα σε χρονικό
διάστηµα που θα καθοριστεί από την Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων του
∆ιαγωνισµού. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά που ζητήθηκαν από την Επιτροπή δε συµπληρωθούν από το
συµµετέχοντα, η προσφορά θα απορρίπτεται .
Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 1 του παρόντος, συνιστά λόγο
αποκλεισµού, του προµηθευτή, από τον διαγωνισµό. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση της
προµήθειας στον προσφέροντα υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και
προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή.
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
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Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν
απαιτείται σχετική θεώρηση.

2.2. Ηλεκτρονική αποσφράγιση φακέλου «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης»
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται µετά από την προσκόµιση των δικαιολογητικών σε έντυπη µορφή,
ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συµµετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που
υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της
Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων
συµβάσεων.
Αµέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική
πρόσβαση στο περιεχόµενο του φακέλου των ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε.
2.3. Ανάδειξη συµµετέχοντος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση
Όταν αυτός στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσκοµίσει σε
έντυπη µορφή ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα και δικαιολογητικά όπου απαιτείται η κατακύρωση
γίνεται στον προµηθευτή µε την αµέσως επόµενη βαθµολογία αξιολόγησης. Σε περίπτωση που και αυτός δεν
υποβάλλει και προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά όπου απαιτείται η
κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή µε την αµέσως επόµενη βαθµολογία αξιολόγησης και ούτω καθ΄ εξής.
Αν κανένας από τους προµηθευτές δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και προσκοµίζει, σύµφωνα µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία
απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός µαταιώνεται.
Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 του
άρθρου 6 ή/και της παρ. 3 του άρθρου 8α του Π. ∆. 118/07 ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν υποβάλλει
ηλεκτρονικά και δεν προσκοµίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή
περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 και, εφόσον έχουν ζητηθεί από την
διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β, και ζ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ιδίου Π.∆/τος, καταπίπτει υπέρ του
∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη. Επίσης, καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής
του µειοδότη, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη
καθοριζόµενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονοµικών και τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου 8α του Π∆
118/07.
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3. Ενστάσεις Προσφυγές
Ενστάσεις και προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και µε την διαδικασία που προβλέπεται
από το άρθρο 15 του Π.∆. 118/2007 και το άρθρο 4 του ν. 3886/2010 «∆ικαστική Προστασία κατά τη σύναψη
δηµοσίων συµβάσεων…», όπως τροποποιήθηκε µε το αρθρ. 63 του ν. 4055/2012 (ΦΕΚ 51/Α) και το όγδο µέρος
του Ν.4281/14..
Οι ενστάσεις και προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, µέσω του συστήµατος και
επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.
Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από τους
πιστοποιηµένους οικονοµικούς φορείς - χρήστες σε µορφή αρχείου .pdf προσκοµιζόµενα εντός τριών (3)
εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία της
αναθέτουσας αρχής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΥΑ Π1/2390/16.10.2013. Εναλλακτικά τα παράβολα
κατατίθενται και δεσµεύονται ηλεκτρονικά µέσω της εφαρµογής e-παράβολο του ηλεκτρονικού συστήµατος
TAXISNET του Υπουργείου Οικονοµικών.
Σε κάθε περίπτωση, η ηµεροµηνία άσκησης της ένστασης και της προσφυγής είναι ηηµεροµηνία ηλεκτρονικής
υποβολής της.
Οι συµµετέχοντες µπορούν να υποβάλουν εµπρόθεσµα ενστάσεις κατά:
Της διακήρυξης του διαγωνισµού.
Της συµµετοχής οποιουδήποτε υποψηφίου στο διαγωνισµό ή της διενέργειας
του διαγωνισµού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών.
Της νοµιµότητας διενέργειας του διαγωνισµού.
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από τους προαναφεροµένους, δεν γίνονται
δεκτές.
Μετά την υποβολή των ενστάσεων, η Αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων
πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την
ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχή.
Οι συµµετέχοντες δύνανται, να υποβάλουν προσφυγή κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν οποιασδήποτε
µορφής κυρώσεις σε βάρος τους, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, από την ηµεροµηνία
έκδοσης τους. Η απόφαση επί της προσφυγής δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική
προσφυγή προδικαστικές προσφυγές, κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού, υποβάλλονται για τους λόγους και µε
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τη διαδικασία που προβλέπεται από το ν. 3886/2010 «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων
συµβάσεων – Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης
Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως
τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης
∆εκεµβρίου 2007 (L 335)» (ΦΕΚ 173/Α’/30- 09-2010).
4. Εγγυήσεις
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη-µέρη της Συµφωνίας
∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, που κυρώθηκε µε το ν. 2513/1997 (Α΄139) και
έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.
- Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε
αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. ∆εν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε
συνάλλαγµα.
Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω
περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από αντίστοιχα ισχύοντα σε χώρες µέλη της Ε.Ε. ή από ένορκη
βεβαίωση του Προσφέροντα, ενώ σε περιπτώσεις χωρών όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη
δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού.
Η εγγύηση συµµετοχής ανεξάρτητα από το όργανο που θα την εκδώσει πρέπει να περιλαµβάνει και τα ακόλουθα:
ηµεροµηνία έκδοσης, τον εκδότη, τον αριθµό της εγγύησης, το ποσό που καλύπτει, την επωνυµία του
συµµετέχοντος υπέρ του οποίου εκδίδεται και τον τίτλο του έργου: «Καταπολέµηση κουνουπιών στην
Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας, για τα έτη 2016-2017».
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για χρηµατικό
ποσό ίσο µε το 2 % επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 157 του ν. 4281/2014.
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί τριάντα (30) ηµέρες µετά την λήξη του χρόνου ισχύος
της προσφοράς που ζητάει η παρούσα διακήρυξη.
Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του καρά την διάρκεια ισχύος
αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 153 έως 156 του ν. 4281/14 δεν
προσκοµίσει εγκαίρως τα προβλεπόµενα στο άρθρο 168 του ν 4281/14 δικαιολογητικά κατακύρωσης, δεν
προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύµβασης.
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Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και στους
υπόλοιπους προσφέροντες εντός τεσσάρων (4) ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής
απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόµενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της
οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύµβασης. Θα πρέπει όµως πρώτα αυτοί να υποβάλλουν αίτηση, όπου θα
ζητούν την επιστροφή της εγγύησης συµµετοχής και να αποστείλουν εξουσιοδοτηµένο άτοµο για να την
παραλάβει. Η τοιαύτη εγγυητική επιστρέφεται αφού δοθεί από τον δικαιούχο ή τον αντιπρόσωπό του περί του ότι
ουδεµία αξίωση έχει εκ της συµµετοχής του στον διαγωνισµό και παραγράφεται κάθε δικαιώµατός του
προσβολής του κύρους τούτου του διαγωνισµού.
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, οι προµηθευτές είναι υποχρεωµένοι να καταθέτουν εγγυητική
επιστολή για χρηµατικό ποσό 5 % επί της αξίας της σύµβασης (συνολικής συµβατικής αξίας των υπηρεσιών)
χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 157 του ν. 4281/2014. Ο χρόνος ισχύος
αυτής θα είναι κατά δύο (2) µήνες µεγαλύτερος από τον συµβατικό χρόνο ολοκλήρωσης του αντικειµένου. Η
εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον προµηθευτή µετά την εκτέλεση των συµβατικών του
υποχρεώσεων. Οι εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση
κατάπτωσης τους το οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. Κατά τα λοιπά
ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 25 του Κ.Π. . (Π. ∆. 118/2007) και στην παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της
ΥΑ υπ’ αριθµ. Π1/2390 (ΦΕΚ 2677/Β/ 21.10.2013). Επισηµαίνεται ότι η εγγυητική επιστολή συµµετοχής και η
εγγυητική καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε τα συνηµµένα υποδείγµατα.
5. ∆ιαδικασία Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου
Η παρακολούθηση και η παραλαβή του έργου του Αναδόχου είναι αρµοδιότητα της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας
(∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας) και των συνεπικουρούντων αυτήν αρµοδίων
οργάνων, ήτοι της Επιτροπής Παρακολούθησης και Πιστοποίησης και της Γεν/κης ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Υγείας της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας.
Ο Ανάδοχος θα παραδίδει τα παραδοτέα, τόσο στην αρµόδια Επιτροπή Παρακολούθησης – Πιστοποίησης του
Έργου όσο και στην Επιτροπή Συντονισµού και Παραλαβής του Έργου, µε αναλυτική Έκθεση Πεπραγµένων 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.
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6. Πληρωµή
Η πληρωµή του «ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ» θα γίνει τµηµατικά, µετά την πιστοποίηση των αντίστοιχων εργασιών από την
Επιτροπή Παραλαβής του Έργου.
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία, ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.∆.
(Π.∆. 118/07) και την µε αριθµ. 2024709/601/0026/8-4-1998 απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας &
Οικονοµικών. Η αναθέτουσα αρχή, γίνεται υπερήµερη, χωρίς να απαιτείται όχληση και οφείλει τόκους µόλις
περάσει η προβλεπόµενη από το άρθρο 35 παρ. 7 του Π.∆. 118/07 προθεσµία, κατά τα ειδικότερα σ’ αυτό
οριζόµενα. Οι τιµές των προσφορών θα εκφράζονται σε ευρώ, ολογράφως και αριθµητικώς για το σύνολο του
έργου και δεν θα πρέπει να υπερβαίνει (επί ποινή αποκλεισµού) τον προϋπολογισµό του έργου, ήτοι 369.000,00 €
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και για τα δύο έτη. Στο κόστος συµπεριλαµβάνεται και η προµήθεια των
κατάλληλων και εγκεκριµένων από τις αρµόδιες Εθνικές Αρχές σκευασµάτων, τα οποία θα προµηθεύεται µε δική
του ευθύνη ο Ανάδοχος.
Σηµειώνεται ότι :
Στην προσφορά περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το
Φ.Π.Α., για παράδοση των υπηρεσιών στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στη ∆ιακήρυξη. Προσφορά
που δε δίδει τιµή σε ευρώ ή δίδει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορά η οποία δεν αναφέρει µε σαφήνεια το ποσό, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ ποσών, η Επιτροπή δικαιούται να κρατήσει την πιο συµφέρουσα για την
Αναθέτουσα αρχή τιµή, χωρίς να απορρίψει την προσφορά, εφόσον συµφωνεί ο υποψήφιος ανάδοχος. Η
πληρωµή θα γίνεται σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης, και συγκεκριµένα:
Οι προµηθευτές υπόκεινται στις προβλεπόµενες από τις Εθνικές ∆ιατάξεις νόµιµες κρατήσεις.
1. Παρακράτηση 0,10% επί της αξίας της αρχικής και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης (εκτός Φ.Π.Α.),
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 3 του Ν.4013/2011, για την κάλυψη των λειτουργικών
αναγκών της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων.
2. Χαρτόσηµο 3% και ΟΓΑ σε ποσοστό 20% επί αυτού επί της παρακράτησης υπέρ της αρχής των συµβάσεων,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Κώδικα Χαρτοσήµου.
Για την εξόφληση του ποσού της σύµβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει τιµολόγιο παροχής
υπηρεσιών. Κατά την πληρωµή του παραστατικού θα παρακρατείται φόρος 8% επί του καθαρού ποσού της αξίας
του τιµολογίου παροχής υπηρεσιών, σύµφωνα µε την παρ. στ΄ του άρθρου 55 του κώδικα φορολογίας
εισοδήµατος.(Ν.2238/94). Η καταβολή της αµοιβής θα γίνει τµηµατικά, ανάλογα µε την πορεία υλοποίησης του
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έργου και µετά τις απαιτούµενες εγκρίσεις των εκτελεσθέντων εργασιών. Απαίτηση τόκων οποιασδήποτε µορφής
και για οποιονδήποτε λόγο αποκλείεται. Η τµηµατική πληρωµή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται
µετά την κοινοποίηση στον Ανάδοχο του κάθε Πρωτοκόλλου ή Πρωτοκόλλων Τµηµατικής Παραλαβής.
7. Σύµβαση
Μετά την ανακοίνωση της απόφασης κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη η σύµβαση,
η οποία ρυθµίζει όλες τις λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της Κατακύρωσης, σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται
στο παράρτηµα E’.
Η Σύµβαση, που περιλαµβάνει, λεπτοµερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση του
Έργου, καθώς και τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων µερών, καταρτίζεται µε βάση την
Κατακύρωση, την Προσφορά και την Προκήρυξη, κατά φθίνουσα σειρά ιεραρχίας και κατισχύει αυτών πλην
καταδήλων σφαλµάτων ή παραδροµών.
Μετά την ολοκλήρωση του εγγράφου της Σύµβασης και µέσα σε χρονικό διάστηµα πέντε (5) ηµερών από την
λήψη έγγραφης πρόσκλησης από την Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την
υπογραφή της Σύµβασης, προσκοµίζοντας τα παρακάτω στοιχεία:
1) Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι εταιρεία ή ένωση προσώπων ή κοινοπραξία, τα έγγραφα νοµιµοποίησης
του προσώπου που θα υπογράψει τη Σύµβαση.
2) Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης που θα ανέρχεται στο 5% της συνολικής αξίας του
προσφεροµένου έργου χωρίς Φ.Π.Α.
3) Τα απαιτούµενα πιστοποιητικά
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, όπως και όλες οι εγγυήσεις που αναφέρονται στην Προκήρυξη, εκδίδεται από
πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα σε άλλο κράτος µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν
υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το
νόµο 2513/1997 και έχουν, σύµφωνα µε την νοµοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωµα.
Η εκτέλεση της Σύµβασης, για το µέρος του έργου που θα εκτελεστεί το έτος 2017, τελεί υπό την αίρεση της
ύπαρξης ανάλογης πίστωσης στον Προϋπολογισµό του αντίστοιχου έτους. Αν δεν καταστεί αυτό δυνατό η
σύµβαση λύεται αυτοδικαίως και η Π∆Μ ουδεµία αποζηµίωση οφείλει στον ανάδοχο εξ αυτού του γεγονότος.
8. Εµπιστευτικότητα
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

49

στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαµβάνει γνώση σε σχέση µε την Σύµβαση, υποχρεούται δε να
µεριµνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόµενος µε αυτόν να τηρήσει την ως άνω
υποχρέωση.
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 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 Αναδόχου.
9. Ανωτέρα Βία
Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών τους υποχρεώσεων, στο µέτρο
που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία.
10. Ευθύνες
Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει το έργο που τους ανατίθεται σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης, την ισχύουσα νοµοθεσία, τις υποδείξεις της
Αναθέτουσας Αρχής και τους κανόνες επιστήµης και τεχνικής µε στόχο την βέλτιστη εφαρµογή του έργου, την
επίτευξη του άριστου αποτελέσµατος µείωσης της όχλησης, µε την µέγιστη δυνατή ασφάλεια και σεβασµό του
περιβάλλοντος.
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. Ο 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. Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την
ασφάλεια του προσωπικού που θα απασχοληθεί στο έργο και να εφαρµόζει όλες τις κείµενες νοµικές διατάξεις
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11. Λύση – Καταγγελία της Σύµβασης – Έκπτωση Αναδόχου
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει την 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.- Μη ύπαρξη της αναγκαίας πίστωσης για την έκδοση απόφασης ανάληψης για το έτος 2017.
Μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής για λύση της Σύµβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται:
1.- 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.
2.- 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.
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. Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου, σύµφωνα µε τη
Σύµβαση προς τον Ανάδοχο µέχρις εκκαθαρίσεως των µεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές
καταπίπτουν.
Τα συµβαλλόµενα µέρη θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την συναινετική και καλόπιστη
διευθέτηση οποιασδήποτε διαφοράς, αµφισβήτησης ή απαίτησης στη διάρκεια της εξέλιξης του έργου. Σε
αντίθετη περίπτωση, τα συµβαλλόµενα µέρη µπορούν να προσφύγουν στα ∆ικαστήρια της Κοζάνης για την
επίλυση οποιουδήποτε προβλήµατος.
Η Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχοµένως προκύψουν σχετικά µε
την ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρµογή της Σύµβασης ή εξ’ αφορµής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο/οι
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Ανάδοχος /οι καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής
πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.
Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύµφωνα µε τα παραπάνω οριζόµενα, αρµόδια θα είναι τα
δικαστήρια που εδρεύουν στην Κοζάνη.
12. Εφαρµοστέο ∆ίκαιο
Η Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο.
Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχοµένως προκύψουν σχετικά µε την ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρµογή
της Σύµβασης ή εξ’ αφορµής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη
φιλική επίλυσή τους, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.
Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύµφωνα µε τα παραπάνω οριζόµενα, αποκλειστικά αρµόδια
θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Κοζάνη.
13. Χρόνος και Τρόπος Πρόσβασης στα Έγγραφα
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που
παράγονται στο Σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείµενες διατάξεις,
εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό
δηµόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της
παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013.
14.∆ικαίωµα Ματαίωσης
Η Αναθέτουσα Αρχή, διατηρεί το δικαίωµα:
α. να αποφασίσει τη µαταίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισµού
β. να αποφασίσει τη µαταίωση του διαγωνισµού και την επανάληψή του µε τροποποίηση ή µη των όρων και των
προδιαγραφών της Προκήρυξης
γ. να αποφασίσει τη µαταίωση του διαγωνισµού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης, εφ’ όσον
ισχύουν οι σχετικές προϋποθέσεις αλλά µόνο µε τους µετάσχοντες – προσφέροντες.
δ. να αποφασίσει τη µη υπογραφή σύµβασης από την αναθέτουσα αρχή εφόσον διαπιστωθεί ότι υπάρχει κώλυµα
στην οµαλή χρηµατοδότηση του έργου.
Κατά των τοιούτων πράξεων δεν χωρεί προσφυγή. Για τις περιπτώσεις α έως δ οι προσφέροντες ως και ο
κηρυχθείς ανάδοχος αναγνωρίζει τα υπό στοιχεία α έως δ ως αυτοτελές και αποκλειστικό δικαίωµα της
αναθέτουσας για µαταίωση ή µη υπογραφή της σύµβασης και δια µόνης της συµµετοχής τους προσφοράς τους
συµφωνούν τον όρο τούτο και παραιτούνται κάθε αξιώσεώς τους.
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15. Ποινικές ρήτρες καθυστέρησης – Κακής Εκτέλεσης του έργου
Σε περίπτωση καθυστέρησης εκτέλεσης των διαδοχικών και χρονικώς καθοριζοµένων και αναγκαίων
απαιτούµενων εργασιών µε υπαιτιότητα του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα επιβολής
ηµερησίας ποινικής ρήτρας ποσού € 1.000,00 και για χρονικό διάστηµα µέχρι 5 ηµερών. Μετά το πέρας του
χρονικού αυτού διαστήµατος η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση, εξ υπαίτιας τούτου
αντισυµβατικής συµπεριφοράς να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο µε ταυτόχρονη κατάπτωση της Εγγυητικής
Επιστολής Καλής Εκτέλεσης και ενδεχοµένως να αποφασίσει την ανάθεση του έργου στον επόµενο κατά σειρά
αξιολόγησης. Επίσης η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής
ζηµίας που προκύπτει από τη διακοπή εκτέλεσης του έργου. Ειδικά τις ενδεχόµενες πολλαπλάσιες δαπάνες λόγω
πολλαπλασιασµού των δαπανών καταπολεµήσεως των κωνωποειδών.
Σε περίπτωση κατά την οποία η Αναθέτουσα Αρχή ή η Επιτροπή Παρακολούθησης Έργου (Επιστηµονικοτεχνική
Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου) διαπιστώσουν κακή εκτέλεση του έργου, η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να
καταγγείλει αιτιολογηµένα τη Σύµβαση, να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο µε ταυτόχρονη κατάπτωση της
Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης και ενδεχοµένως να αποφασίσει την ανάθεση του έργου στον επόµενο
κατά σειρά αξιολόγησης. Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αποκατάσταση κάθε θετικής και
αποθετικής ζηµίας που προκύπτει από τη διακοπή εκτέλεσης του έργου.
Σε περίπτωση καθυστέρησης για άλλους λόγους ανωτέρας βίας, εκτός αποκλειστικής ευθύνης του Αναδόχου,
δίδεται παράταση στις αντίστοιχες προθεσµίες χωρίς να υπάρχει δικαίωµα καταγγελίας της Σύµβασης ή
κατάπτωσης της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης.
16. Παράδοση – Παραλαβή
Χρονοδιάγραµµα παράδοσης
Η διάρκεια του έργου ορίζεται για 2 έτη από την υπογραφή της σύµβασης και ολοκληρώνεται µε την κατάθεση
της Τελικής Έκθεσης πεπραγµένων.
Παράταση χρονοδιαγράµµατος
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την παράταση της υλοποίησης του προγράµµατος χωρίς την
τροποποίηση του Φυσικού Αντικειµένου που αναφέρεται στην παρούσα προκήρυξη:
- Λόγω των κλιµατικών συνθηκών, οι οποίες δύναται να ευνοούν την ανάπτυξη των προνυµφών των κουνουπιών,
- Λόγω της πρόσθετης χρηµατοδότησης του έργου από άλλους φορείς,
- Για άλλους λόγους αποκλειστικής δικής της ευθύνης, και επιλογής εφόσον όµως υπάρχουν οι αντίστοιχες
αποφάσεις των αρµοδίων επιτροπών και των συλλογικών οργάνων .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται µέσω του αρµόδιου πιστοποιηµένου στο σύστηµα
συλλογικού οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµόζοντας τις κείµενες διατάξεις για την ανάθεση δηµοσίων
συµβάσεων.
Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών (υπο)φακέλων
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά».
Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των «Οικονοµικών Προσφορών» δεν αποσφραγίζονται.

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι
συµµετέχοντες στο διαγωνισµό έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που
αποσφραγίσθηκαν.
Η αρµόδια Γνωµοδοτική Επιτροπή:
-

ελέγχει και αξιολογεί τα δικαιολογητικά των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική

Προσφορά» των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό (ελέγχει την γνησιότητα των εγγυήσεων συµµετοχής κλπ,
παραλαµβάνει, µονογράφει και ελέγχει το φυσικό αρχείο).
-

συντάσσει και υπογράφει πρακτικό ελέγχου και αξιολόγησης των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά

Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά», σε τρία αντίτυπα, όπου τεκµηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των
προσφορών και βαθµολογεί τις Τεχνικές Προσφορές, το οποίο και παραδίδει στην υπηρεσία που διενεργεί το
διαγωνισµό.
Για τις ανάγκες της αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς, η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών θα ακολουθήσει
την παρακάτω περιγραφόµενη διαδικασία:
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1) Θα ελέγξει το περιεχόµενο των τεχνικών προσφορών προκειµένου να διαπιστώσει εάν ικανοποιούν τους όρους
της Προκήρυξης και θα καταχωρήσει σε σχετικό πρακτικό της, τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες,
αναλύοντας, για κάθε µία από αυτές, τους ακριβείς λόγους απόρριψης.
2) Θα προχωρήσει στη βαθµολόγηση των τεχνικών όρων, σύµφωνα µε τα κριτήρια και τις οδηγίες αξιολόγησης
που περιγράφονται στην επόµενη παράγραφο.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

-

ΟΜΑ∆ΕΣ

ΚΑΙ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Για την τεχνική βαθµολόγηση των προσφορών που θα κριθούν αποδεκτές και δεν θα απορριφθούν για
οποιοδήποτε λόγο σε προηγούµενο στάδιο της διαδικασίας διενέργειας, θα χρησιµοποιηθεί ο παρακάτω πίνακας
µε τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας ο οποίος διαµορφώνεται σε δύο οµάδες.

ΣΥΝΤΕΛΕΣ
α
ΤΕΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ

/

ΒΑΡΥΤΗΤΑ
α
Σ
Α ΟΜΑ∆Α

Α:

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ

–

ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ

ΤΗΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

ΤΟΥ
Σ1 (40%)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1 Τεχνική έκθεση πληρότητας και αρτιότητας γενικού και ειδικού αντικειµένου.
-Κατανόηση αντικειµένου.
-Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης.
20%
-Εργαλεία υποστήριξης (µέθοδοι, τεχνικές, πρότυπα).
-∆εσµεύσεις του προσφέροντος.
-Επιστηµονική επάρκεια του προσφέροντος.
2 Υπηρεσίες διαχείρισης και τεχνικής υποστήριξης (µέσα) υλοποίησης του έργου σε σχέση
µε τον σχεδιασµό και την περιγραφή των παραδοτέων και την διασφάλιση των όρων
ποιότητας των προσφερόµενων υπηρεσιών.

20%

-Επιχειρησιακή επάρκεια του προσφέροντος.
-∆ιατιθέµενα µέσα και εξοπλισµός (πέραν των επί ποινή αποκλεισµού ζητουµένων).
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-Επιπρόσθετος ψεκαστικός εξοπλισµός, εξοπλισµός γραφείου και εργαστηρίου, λοιπός
εξοπλισµός.
-Ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του εξοπλισµού.
Β ΟΜΑ∆Α Β: ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ –
Σ2 (60%)
ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΟΥ
1 Προτεινόµενη µεθοδολογία του έργου.
-Βαθµός κάλυψης του συνόλου των απαιτήσεων του έργου.
-Τεχνογνωσία σε θέµατα εντοµολογικής παρακολούθησης.
-Τεχνογνωσία παρακολούθησης εστιών αναπαραγωγής.
-Τεχνογνωσία χρήσης και αξιοποίησης Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών (GIS).
-Τεχνογνωσία χρήσης σκευασµάτων.
-Τεκµηριωµένη γνώση χαρτογράφησης-οικολογικής χαρτογράφησης.
-Τεκµηριωµένη τεχνογνωσία δειγµατοληψιών προνυµφών και ακµαίων, -ψεκαστικές

30%

δράσεις.
-Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης, ∆ιαχείριση σκευασµάτων,
-Μέτρα ασφάλειας και προστασίας.
-Ετοιµότητα αντιµετώπισης προβληµάτων δηµόσιας υγείας και επιδηµικών καταστάσεων.
-Ανταπόκριση στις απαιτήσεις των Παραδοτέων.
-Αναφορά και περιγραφή λοιπών ενεργειών και δράσεων στο πλαίσιο του έργου.
-Ρεαλιστικότητα της πρότασης.
2 ∆οµή, σύνθεση, οργάνωση, συνοχή και αποτελεσµατικότητα της Οµάδας Έργου.
- Οργανόγραµµα, αρµοδιότητες, περιγραφή αντικειµένου εργασιών.
- Σχετική Επάρκεια και Εµπειρία σε ανάλογα προγράµµατα διαχείρισης κωνωποειδών των
µελών της οµάδας έργου.
- Συνοχή και πληρότητα της οµάδας έργου.
30%
- Αποδοτικότητα των υπευθύνων επιστηµόνων σε σχέση µε το έργο.
- ∆υνατότητα ανταπόκρισης σε ιδιαίτερες απαιτήσεις του έργου.
- ∆ιαθεσιµότητα και χρονική δέσµευση για ενεργό συµµετοχή στο έργο.
- ∆ιαδικασίες εσωτερικού ελέγχου, πιστοποίηση και έλεγχος δράσεων.
- Επιπρόσθετα προσόντα και τεκµηρίωση ικανότητας.

Οι προσφορές που δεν συγκεντρώνουν τουλάχιστον το 50% της βαθµολογίας κάθε κριτηρίου κρίνονται
απορριπτέες. Απορρίπτονται επίσης ως απαράδεκτες οι προσφορές που κατά την κρίση της Επιτροπής
∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού:
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α) είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση ή /και
β) παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης
Η κλίµακα βαθµολογίας του κριτηρίου αυτού είναι από 0-100.
Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται σε 110 όταν , κατόπιν ειδικής αιτιολόγησης , υπερκαλύπτονται οι τεχνικές
προδιαγραφές.
Η βαθµολογία της Τεχνικής Προσφοράς (Τα) προκύπτει από τον τύπο:
Τα = (ΤΑ1 Χ 0,20) + (ΤΑ2 Χ 0,20) + (ΤΒ1 Χ 0,30) + (ΤΒ2 Χ 0,20)
Όπου
Τα η συνολική βαθµολογία της Τεχνικής Προσφοράς α
ΤΑ1, ΤΑ2, ΤΒ1 και ΤΒ2 οι επιµέρους βαθµολογίες του κάθε κριτηρίου
Οι βαθµοί που µπορεί να πάρει κάθε κριτήριο είναι οι ακόλουθοι:
0-9,99 : όταν η συγκεκριµένη προσφορά είναι µη ικανοποιητική ως προς το συγκεκριµένο κριτήριο, δηλαδή όταν
η ανταπόκρισή της στις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριµένου κριτηρίου, είτε δεν
υφίσταται, είτε θεωρείται ακατάλληλη για το έργο.
10-49,99 : όταν η συγκεκριµένη προσφορά είναι στοιχειωδώς ικανοποιητική ως προς το συγκεκριµένο κριτήριο,
δηλαδή όταν η ανταπόκρισή της καλύπτει στοιχειωδώς τις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του
συγκεκριµένου κριτηρίου.
50-89,99 : όταν η συγκεκριµένη προσφορά είναι ικανοποιητική ως προς το συγκεκριµένο κριτήριο, δηλαδή όταν
η ανταπόκρισή της καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριµένου κριτηρίου
90-100 : όταν η συγκεκριµένη προσφορά είναι εξαίρετη ως προς το συγκεκριµένο κριτήριο, δηλαδή όταν η
ανταπόκρισή της καλύπτει απολύτως τις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριµένου
κριτηρίου και επιπλέον προσφέρει δυνατότητες χρήσιµες για το έργο.
Η βαθµολογία της τεχνικής προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας 75% για την διαµόρφωση της
συνολικής βαθµολογίας της προσφοράς.

Με την ολοκλήρωση του ελέγχου και της αξιολόγησης των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά» η Οικονοµική Επιτροπή εκδίδει απόφαση έγκρισης του ανωτέρω πρακτικού, έπειτα από
σχετική εισήγηση της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό.
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος για την αποδοχή ή
την απόρριψη της προσφοράς τους.
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Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι (υπο)φάκελοι των «Οικονοµικών Προσφορών» ηλεκτρονικά µέσω της
αρµόδιας Γνωµοδοτικής Επιτροπής, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί µέσω του Συστήµατος, στους
συµµετέχοντες των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές ως προς τα «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική
Προσφορά» .
Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι προσφέροντες
των οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λάβουν γνώση των προσφερόµενων τιµών.

2.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Οι οικονοµικές προσφορές θα αποσφραγισθούν µετά την πάροδο της προθεσµίας τυχόν ενστάσεων.
Η ηµεροµηνία, ο τόπος και η ώρα που θα αποσφραγισθούν οι οικονοµικές προσφορές θα γνωστοποιηθούν, στους
Προσφέροντες των οποίων οι προσφορές και βαθµολογήθηκαν τεχνικά και κρίθηκαν αποδεκτές.
Για την επιλογή της συµφερότερης προσφοράς αξιολογούνται µόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά
αποδεκτές και είναι σύµφωνες µε τους λοιπούς όρους της διακήρυξης.
Η αρµόδια Γνωµοδοτική Επιτροπή:
- προβαίνει στον έλεγχο και την αξιολόγηση των (υπο)φακέλων των

Οικονοµικών Προσφορών» των

συµµετεχόντων των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές ως προς τα «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά»
- συντάσσει και υπογράφει πρακτικό ελέγχου και αξιολόγησης των (υπο)φακέλων των «Οικονοµικών
Προσφορών», όπου τεκµηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών και γνωµοδοτεί για την
προσωρινή κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού στον υποψήφιο ανάδοχο το οποίο και παραδίδει
στην υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό.

Η βαθµολογία της Οικονοµικής Προσφοράς (Oα) προκύπτει από τον τύπο
Για τον υπολογισµό της βαθµολογίας αυτού του κριτηρίου χρησιµοποιείται ο ακόλουθος τύπος:
Oα = (Kmin/Kα) × 100
Όπου:
Oα: η βαθµολογία του κριτηρίου της Οικονοµικής Προσφοράς α
Kmin: η χαµηλότερη αποδεκτή προσφερθείσα τιµή
Κα: η οικονοµική προσφορά του κάθε προσφέροντα
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Το κριτήριο που αφορά την αξιολόγηση της οικονοµικής προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας 25% για
την διαµόρφωση της συνολικής βαθµολογίας της προσφοράς.
Σε περίπτωση που η τιµή µιας οικονοµικής προσφοράς είναι µικρότερη από το 80% του προϋπολογισµού του
έργου, δηλαδή υπάρχει έκπτωση µεγαλύτερη από 20%, η τιµή κρίνεται ως ιδιαίτερα χαµηλή στην περίπτωση
αυτή θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη και ιδιαίτερα λεπτοµερής αιτιολόγηση της ανάλυσης της
Οικονοµικής Προσφοράς του. Μη παροχή των ζητούµενων στοιχείων συνεπάγεται ότι τελεί υπό αποκλεισµό από
την διαδικασία.

3. ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η τελική Συνολική βαθµολογία της κάθε προσφοράς προκύπτει από τον τύπο
Βα = (Τα × 0,75) + (Oα × 0,25)
Όπου:
Βα Συνολική βαθµολογία της Προσφοράς α
Τα η βαθµολογία της Τεχνικής Προσφοράς α
Oα: η βαθµολογία για το συγκεκριµένο κριτήριο της Οικονοµικής Προσφοράς α
Ο προσφέρων που συγκέντρωσε την υψηλότερη συνολική βαθµολογία κηρύσσεται ανάδοχος του έργου.
Με την ολοκλήρωση του ελέγχου και της αξιολόγησης των (υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά» η
Οικονοµική Επιτροπή εκδίδει απόφαση έγκρισης του ανωτέρω πρακτικού, έπειτα από σχετική εισήγηση της
υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό.
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος για την αποδοχή ή την
απόρριψη της προσφοράς τους.
Η αρµόδια Γνωµοδοτική Επιτροπή ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες από την υπηρεσία που διενεργεί το
διαγωνισµό απευθύνουν αιτήµατα στους προσφέροντες για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων
δικαιολογητικών και οι προσφέροντες παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσµιών που
τους ορίζονται.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

–

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΟΥ

ΕΡΓΟΥ

-

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Έργο µε τίτλο: « Καταπολέµηση κουνουπιών στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας για τα έτη 2016-2017»,
περιλαµβάνει την παρακολούθηση της εξέλιξης του πληθυσµού των προνυµφών των κουνουπιών και την
διενέργεια ψεκαστικών εφαρµογών για την καταπολέµηση τους.
Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Τριακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες Ευρώ (369.000,00 €) συµπ. ΦΠΑ.


184.500,00 € (συµπ. ΦΠΑ) για το έτος 2016



184.500,00 € (συµπ. ΦΠΑ) για το έτος 2017

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο θα αναπτυχθεί στις τέσσερις περιφερειακές ενότητες (Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας) της
Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας. Περιοχή εφαρµογής του έργου αποτελεί το αστικό, περιαστικό, και φυσικό
σύστηµα του συνόλου των 12 των ∆ήµων της Περιφέρειας, µε έµφαση στα παραλίµνια & παραποτάµια
υγροτοπικά συστήµατα .
Ωφελούµενοι από την εκτέλεση του έργου θα είναι το σύνολο του πληθυσµού της Περιφέρειας ∆υτικής
Μακεδονίας και ιδιαίτερα οι κάτοικοι των περιοχών που αντιµετωπίζουν έντονο πρόβληµα όχλησης από
κουνούπια. Πέραν της µείωσης της όχλησης των κατοίκων και την ταυτόχρονη βελτίωση της ποιότητας ζωής –
διαβίωσης των κατοίκων της περιοχής (µόνιµων και επισκεπτών), αναµένονται θετικές συνέπειες και στην
ανάπτυξη της Περιφέρειας αλλά και στη διασφάλιση της ∆ηµόσιας Υγείας, διότι ασθένειες όπως η ελονοσία, ο
Ιός του ∆. Νείλου, ο ∆άγκειος πυρετός κ.ά. µεταδιδόµενες από τα κωνωποειδή, είναι πιθανόν να εµφανιστούν και
να εξαπλωθούν µε ολέθριες συνέπειες για τον άνθρωπο.
Τα στάδια που περιλαµβάνονται κατ’ ελάχιστον είναι τα εξής :
• Επιχειρησιακός Σχεδιασµός.
• Παρακολούθηση Προνυµφών.
• Οριοθέτηση Επιφανειών για ψεκασµό
• ∆ιενέργεια ψεκασµών
• Έλεγχος Αποτελεσµατικότητας ψεκασµών
• Παρακολούθηση πληθυσµών ακµαίων
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• Εφαρµογή δράσεων ακµαιοκτονίας
Σε όλα τα στάδια θα υπάρχει η δυνατότητα αναθεώρησης και προσαρµογής εφόσον αυτό απαιτείται µε βάση τα
επιδηµιολογικά ή εντοµολογικά δεδοµένα ή άλλα στοιχεία που µπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια
υλοποίησης του έργου και ύστερα από αξιολόγηση της κατάστασης από την Επιστηµονική Επιτροπή
Παρακολούθησης του Έργου.

Επιχειρησιακός Σχεδιασµός.
Περιλαµβάνει τον εντοπισµό και χαρτογράφηση των εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών, τοποθέτηση και
αποτύπωση δειγµατοληπτικών σταθµών, επιλογή µέσων, κατανοµή περιοχών ευθύνης, προγραµµατισµό
δράσεων, επικοινωνία µε συνεργαζόµενους φορείς τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Με την ανάθεση του έργου θα ολοκληρωθεί ο εντοπισµός, αξιολόγηση των εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών
στην περιοχή εφαρµογής του έργου. Οι εστίες θα αποτυπωθούν σε χαρτογραφικά υπόβαθρα, θα τοποθετηθούν οι
δειγµατοληπτικοί σταθµοί και θα κατασκευαστούν οι επιχειρησιακοί - εποπτικοί χάρτες. Θα κατασκευαστούν
οικολογικοί χάρτες για χρήση στην καταπολέµηση κουνουπιών στα φυσικά συστήµατα των παραλίµνιων και
παραποτάµιων περιοχών.

Παρακολούθηση Προνυµφών.
Παρακολούθηση – καταγραφή εµφάνισης και αφθονίας προνυµφών κουνουπιών.
Με βάση τη χαρτογράφηση και τον εντοπισµό των εν δυνάµει εστιών, ο ανάδοχος θα εκτελεί δειγµατοληψίες σε
όλες τις περιοχές εκτέλεσης του έργου µε τακτικές περιφορές σε διάστηµα από µία έως δυο εβδοµάδες, ανάλογα
µε την φύση των εστιών.
∆ειγµατοληψίες θα εκτελούνται στο φυσικό, στο περιαστικό, αστικό και αγροτικό σύστηµα της περιοχής
εφαρµογής του προγράµµατος.
Η καταγραφή της παρουσιαζόµενης αφθονίας των προνυµφών θα πραγµατοποιείται σε ειδικά διαµορφωµένα
πρωτόκολλα.

Οριοθέτηση επιφανειών για ψεκασµό.
Αποτέλεσµα των καθηµερινών δειγµατοληψιών τα οποία θα καταγράφονται σε ηµερήσια δελτία ελέγχου είναι ο
εντοπισµός και η αξιολόγηση και η οριοθέτηση των εστιών αναπαραγωγής των κουνουπιών οι οποίες
οµαδοποιούνται ώστε να καταρτιστεί το πρόγραµµα κίνησης των ψεκαστικών συνεργείων. Ο εντοπισµός
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εκτεταµένων εστιών παραγωγής στο αγροτικό σύστηµα καθώς και σε εκτεταµένες εκτάσειςτου φυσικού
συστήµατος καταδεικνύει την αναγκαιότητα του ψεκασµού.

∆ιενέργεια ψεκασµών
Ψεκαστικές εφαρµογές µπορεί να πραγµατοποιούνται άµεσα µε τον εντοπισµό των προνυµφών η και αργότερα
ανάλογα µε την κρισιµότητα και την έκταση τους.
Για τον έλεγχο των ψεκαστικών συνεργείων ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί και παραδίδει έγκαιρα στην
επιβλέπουσα αρχή εβδοµαδιαία προγράµµατα κίνησης των συνεργείων. Το πρόγραµµα των ψεκασµών και η
συνολικά ψεκαζόµενη έκταση (µε πλήρη αναφορά στις επιµέρους ψεκαζόµενες επιφάνειες) θα κοινοποιείται εκ
των προτέρων στην Αναθέτουσα Αρχή η οποία µπορεί να ασκήσει κάθε µορφής έλεγχο στον ανάδοχο. Το
πρόγραµµα θα παραδίδεται κάθε Πέµπτη στην Αναθέτουσα Αρχή για έγκριση ή τροποποίηση και µετά από
αυτήν, µε µέριµνα του Αναδόχου, θα κοινοποιείται στις ΠΕ & στους ∆ήµους.

Έλεγχος Αποτελεσµατικότητας ψεκασµών
Ο έλεγχος αποτελεσµατικότητας ψεκασµών των εστιών γίνεται από τον ανάδοχο εντός 24 – 48 ωρών από την
εκτέλεσή τους. Στην περίπτωση που οι αρµόδια επιτροπή παρακολούθησης του έργου της διαχείρισης των
κωνωποειδών και η Αναθέτουσα Αρχή διαπιστώσουν την ανάγκη εφαρµογής επιπλέον ψεκασµών σε ορισµένες
περιοχές της Περιφέρειας ο ανάδοχος δεσµεύεται ότι θα προβεί άµεσα στις απαιτούµενες ενέργειες ώστε να µην
υπάρξει πρόβληµα όχλησης από κωνωποειδή.

Παρακολούθηση πληθυσµών ακµαίων
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παρακολουθεί τη διακύµανση του πληθυσµού των ακµαίων κωνωποειδών
στην περιοχή εφαρµογής του έργου καθ’ όλη τη διάρκειά του. Η παρακολούθηση αυτή γίνεται µε δίκτυο
δειγµατοληπτικών σταθµών µε τη µέθοδο Human bait ή και µε χρήση παγίδων σύλληψης ακµαίων εντόµων, κατ’
ελάχιστον σε 18 θέσεις. Τα δεδοµένα συλλογής καταγράφονται και αποτελούν παράγοντες για την λήψη
αποφάσεων και διορθωτικών ενεργειών.

Εφαρµογή δράσεων ακµαιοκτονίας
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Προβλέπεται η εφαρµογή περιορισµένων δράσεων ακµαιοκτονίας, µικρού ή υπέρµικρου όγκου σταγονιδίου,
ανάλογα µε την πορεία εκτέλεσης του έργου, διαφυλάττοντας πάντα στο µέγιστο βαθµό την περιβαλλοντική
συµβατότητα των εφαρµογών και την ασφάλεια ανθρώπων και των οργανισµών µη στόχων.

2. ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ
Το έργο θα αναπτυχθεί στις τέσσερις περιφερειακές ενότητες (Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας) της
Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας. Περιοχή εφαρµογής του έργου αποτελούν επιλεγµένες περιοχές στο αστικό,
περιαστικό, και φυσικό σύστηµα του συνόλου των 12 των ∆ήµων της Περιφέρειας, µε έµφαση στα παραλίµνια &
παραποτάµια υγροτοπικά συστήµατα.
Η επιλογή των περιοχών βασίζεται σε κλιµατολογικά και τοπογραφικά δεδοµένα που ευνοούν την ανάπτυξη και
την αφθονία των κουνουπιών. Ιδιαίτερα όσον αφορά την περιφορά το αστικό σύστηµα ο ανάδοχος οφείλει να
επισκεφθεί και να ελέγξει το σύνολο των πόλεων και οικισµών της Περιφέρειας, που ανέρχονται σε περί τους
360, και να εγκαταστήσει σχέδιο ελέγχου και παρεµβάσεων, όπου υπάρχει διαπιστωµένο πρόβληµα όχλησης. Ο
ανάδοχος οφείλει να ανταποκριθεί αποτελεσµατικά σε έκτακτα περιστατικά όχλησης η ∆ηµόσιας Υγείας. Εντός
των οικισµών θα πραγµατοποιηθούν δράσεις ελέγχου των εστιών αναπαραγωγής και εφαρµογές
προνυµφοκτονίας σε φρεάτια και λοιπές υδατοσυλλογές καθώς και η διενέργεια παρεµβάσεων υπολειµµατικής
περιεστιακής ακµαιοκτονίας, όπου απαιτηθεί και σε επιλεγµένα σηµεία των οικισµών της περιοχής, µετά από
σύµφωνη γνώµη της Αναθέτουσας Αρχής.
Σε ότι αφορά την καταπολέµηση στο περιαστικό και τα φυσικά συστήµατα της Περιφέρειας, παρεµβάσεις θα
εφαρµοστούν στα υγροτοπικά συστήµατα, σε ρέµατα, στραγγιστικές τάφρους, και θέσεις Σταθµών Επεξεργασίας
Λυµάτων κλπ. Σε περίπτωση που από την Αναθέτουσα Αρχή υποδειχθούν πρόσθετες εστίες, ο Ανάδοχος
υποχρεούται στην επιβεβαίωσή και αντιµετώπιση τους.

3. ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ
Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να προµηθευθεί και να διαθέσει το σύνολο των απαιτούµενων
σκευασµάτων για την επιτυχή εκτέλεση του έργου. Τα σκευάσµατα που θα χρησιµοποιηθούν για το έργο της
διαχείρισης των κωνωποειδών θα είναι τα εγκεκριµένα σκευάσµατα ψεκασµών από την αρµόδια υπηρεσία του
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων.
Η συνολική διαχείριση των σκευασµάτων και των συσκευασιών τους δηλαδή η προµήθεια, µεταφορά και
αποθήκευση τους πριν και µετά τη χρήση τους θα γίνεται αποκλειστικά και µόνο από τον ανάδοχο σύµφωνα µε
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τις προδιαγραφές ορθής αποθήκευσης και φύλαξης γεωργικών φαρµάκων, ενώ η Αναθέτουσα Αρχή θα διενεργεί
κατά τη κρίση της και σε τακτά χρονικά διαστήµατα τους απαραίτητους ελέγχους καταλληλότητας αυτών των
σκευασµάτων.
Η χρήση τους θα γίνει σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσεως του σκευάσµατος, 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).
Ιδιαίτερη µέριµνα θα δοθεί στην προστασία των κατοίκων. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ενηµερώνει µε κατάλληλο
τρόπο και έγκαιρα µέσω των ∆ηµοτικών Αρχών τους κατοίκους της περιοχής αλλά και κάθε ενδιαφερόµενο. Ο
ανάδοχος θα είναι υποχρεωµένος να επαναλάβει τον ψεκασµό σε έκταση όπου εφαρµόστηκε πληµµελώς.

4. ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ
Α. Υποβολές κατά την υλοποίηση έργου
• Περιοδικό εβδοµαδιαίο πρόγραµµα εκτέλεσης εργασιών µε ηµερήσια αναφορά της θέσης εκτέλεσης εργασιών,
του συνεργείου και σύντοµη περιγραφή της εργασίας που προγραµµατίζεται να εκτελεστεί. Το πρόγραµµα αυτό
θα υποβάλλατε κάθε Πέµπτη πριν την εβδοµάδα εφαρµογής για έγκριση από τον Υπεύθυνο ελεγκτή του
προγράµµατος και µετά την έγκριση µε τις όποιες τροποποιήσεις κάθε Παρασκευή θα κοινοποιείτε τόσο στους
ελεγκτές ανά ΠΕ αλλά και σε κάθε ∆ήµο.
• Πρωτόκολλα δεδοµένων πεδίου ξεχωριστά ανά κατηγορία, όπως παρακολούθησης προνυµφών, αξιολόγησης
αποτελεσµατικότητας ψεκασµών, χρήσης σκευασµάτων κλπ)
• Περιοδικές εκθέσεις προόδου εργασιών στις οποίες µεταξύ άλλων θα αναφέρονται για τις υπόψη περιόδους
συνοπτικά οι εργασίες που εκτελέστηκαν, τα σηµεία ή/και περιοχές παρέµβασης, τα σκευάσµατα που
χρησιµοποιήθηκαν και αξιολόγηση των αποτελεσµάτων Μηνιαία υποβολή ψηφιακών δεδοµένων που θα αφορά :
• Στην χαρτογραφική αποτύπωση θέσεων δειγµατοληψίας ή/και παρέµβασης, οριοθέτηση νέων περιοχών λόγω
αλλαγής προτεραιοτήτων µετά από αξιολόγηση κατά την εξέλιξη του έργου (γεωµετρικά στοιχεία, κωδικοποίηση,
χαρακτηρισµός κλπ) σε µορφή αρχείων shapefile (η ακρίβεια των στοιχείων ορίζεται παρακάτω στη παράγραφο
των Τελικών Παραδοτέων)
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• Σχεσιακή βάση δεδοµένων MS Access µε όλα τα αναλυτικά στοιχεία πεδίου που συλλέχθηκαν ή/και
αξιολογήθηκαν µετά από περαιτέρω επεξεργασία από τον Ανάδοχο, τα οποία θα παραδίδονται σε µορφή συµβατή
µε την υφιστάµενη σχεσιακή βάση δεδοµένων της Υπηρεσίας.
• Ο καθορισµός των τεχνικών χαρακτηριστικών των ψηφιακών δεδοµένων των παραπάνω θα ολοκληρωθεί στην
αρχική φάση των επτά (7) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, σε συνεργασία του Αναδόχου µε την
Αναθέτουσα Αρχή.

Β. Τελικά Παραδοτέα
Μετά την ολοκλήρωση του έργου θα παραδοθούν στην Υπηρεσία τα παρακάτω:
• Σύνολο ψηφιακών δεδοµένων (µε παραχώρηση δικαιωµάτων ελεύθερης χρήσης τους) που θα αφορά την
χαρτογραφική αποτύπωση όλων των θέσεων και οριοθετήσεων περιοχών δειγµατοληψίας και παρέµβασης και
των πρόσθετων ψηφιακών στοιχείων χαρτογράφησης που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου.
Τα χαρτογραφικά δεδοµένα θα ικανοποιούν τα παρακάτω :
• το προβολικό σύστηµα θα είναι ΕΓΣΑ 87
• η ακρίβεια θέσης των στοιχείων για περιαστικό και φυσικό περιβάλλον θα ανταποκρίνεται σε ακρίβεια χάρτη
1:5000 (σφάλµα τάξης 10m)
• η ακρίβεια θέσης των στοιχείων για αστικό περιβάλλον θα ανταποκρίνεται σε ακρίβεια χάρτη 1:2000 (µέγιστο
σφάλµα τάξης 4m)
• θα είναι σε µορφή αρχείων shapefile
•Σχεσιακή βάση περιγραφικών δεδοµένων MS Access µε όλα τα αναλυτικά στοιχεία πεδίου που συλλέχθηκαν
ή/και αξιολογήθηκαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου σε µορφή συµβατή µε την υφιστάµενη σχεσιακή
βάση δεδοµένων της Υπηρεσίας. Όσα περιγραφικά δεδοµένα αντιστοιχούν σε χωρικά δεδοµένα θα προβλέπεται
στη δοµή των περιγραφικών δεδοµένων της σχεσιακής βάσης δεδοµένων να υπάρχει συσχέτιση µε τα αντίστοιχα
χωρικά δεδοµένα µέσω κοινού µοναδικού πεδίου αντιστοίχισης µεταξύ τους.
• Τελική υποβολή θεµατικών χαρτών µε κατηγοριοποιήσεις σύµφωνα µε τις καταγραφείσες κατά τη διάρκεια
εκτέλεσης του έργου παραµέτρους, όπως ανά πυκνότητα και γένος προνυµφών, συχνότητα ψεκασµών,
αποτελεσµατικότητα ψεκασµών.
• Συνολική τεχνική έκθεση των πεπραγµένων κατά την υλοποίηση του έργου στην οποία θα πρέπει να
περιλαµβάνονται µεταξύ των άλλων τα παρακάτω :
Συνολικός αριθµός θέσεων δειγµατοληψίας συνολικά και ανά περιοχή
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Αριθµός ψεκασµών ανά θέση και περιοχή
Αποτελεσµατικότητα ψεκασµών
Συγκεντρωτικά στοιχεία χρήσης σκευασµάτων ανά περιοχή
Στοιχεία εξέλιξης (ποιοτικά και ποσοτικά) των προνυµφών ανά περιοχή
Αξιολόγηση των αποτελεσµάτων παρέµβασης
Προτάσεις αντιµετώπισης προβληµάτων που διαπιστώθηκαν κατά την εκτέλεση του έργου µε πλήρη αναφορά
στο τρόπο επίλυσής τους
Προληπτικές ενέργειες για πρώιµη αντιµετώπιση προβληµάτων
Προτάσεις βελτίωσης µεθοδολογίας και αντιµετώπισης των προβληµάτων κουνουπιών στις περιοχές έργου

Πληρωµή
Η πληρωµή του «ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ» θα γίνεται σύµφωνα µε την πορεία υλοποίησης του έργου (χρονική κατανοµή
πληρωµών) . Η πληρωµή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται µε την προσκόµιση 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.

∆ιάρκεια Έργου
Η διάρκεια του έργου ορίζεται σε δύο (2) έτη από την υπογραφή της σύµβασης από τον ανάδοχο και
ολοκληρώνεται µε την κατάθεση της Τελικής Έκθεσης πεπραγµένων.

5. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Στην παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων περιλαµβάνονται οι υποχρεώσεις για την εκτέλεση του έργου
«Καταπολέµηση κουνουπιών στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας για τα έτη 2016-2017» τις οποίες θα
αναλάβει ο ανάδοχος που θα προκύψει από τη διενέργεια του διαγωνισµού.

Η συγγραφή περιλαµβάνει:
Α. ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Γ. ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
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∆. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Ε. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΤ. ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ
Ζ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Η. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Οι ανωτέρω ενότητες αποτελούν ενιαίο σύνολο προϋποθέσεων προκειµένου να εκτελεστεί το έργο στην
Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας µε επιτυχία. Η µη εκπλήρωση έστω και µίας εξ αυτών αποτελεί λόγο
απόρριψης υποψηφίου κατά την διαγωνιστική διαδικασία και έκπτωσης του Αναδόχου κατά την εκτέλεση του
έργου.

Α. ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να ξεκινήσει άµεσα το έργο µε την ανάθεση αυτού, κατόπιν υπογραφής
σχετικής σύµβασης.
Σε διάστηµα δέκα ηµερών από την υπογραφή αυτής, θα πρέπει να διαθέτει χαρτογραφικά υπόβαθρα της περιοχής
εφαρµογής του έργου, να έχει εντοπίσει τις βασικές εστίες αναπαραγωγής κωνωποειδών, να χωροθετήσει τις
παγίδες σύλληψης ακµαίων κουνουπιών ή/και τους σταθµούς Human bait, να διαθέσει στο πεδίο τον απαραίτητο
εξοπλισµό και το απαιτούµενο προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευµένο.
Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Για την εκτέλεση όλου του έργου ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστο το ακόλουθο
προσωπικό:
Επιστηµονική Οµάδα αποτελούµενη από δύο τουλάχιστον επιστήµονες (Γεωπόνοι, Βιολόγοι, Χηµικοί ή άλλης
συναφούς ειδικότητας, ΠΕ ή ΤΕ) µε αποδεδειγµένη εµπειρία συµµετοχής σε έργα καταπολέµησης κουνουπιών
µεγάλης κλίµακας. Η επιστηµονική οµάδα, πέραν της οργάνωσης και του συντονισµού των καθηµερινών
εργασιών των συνεργείων, δειγµατοληψιών και ψεκαστικών εφαρµογών, έχει την ευθύνη υλοποίησης όλων των
υποστηρικτικών εργασιών (χαρτογράφησης εστιών, ταυτοποίησης προνυµφών και ακµαίων, παραγωγής
παραδοτέων κλπ). Επίσης έχει την ευθύνη της νοµιµότητας, ασφάλειας και περιβαλλοντικής συµβατότητας των
εφαρµογών και της διαχείρισης κρίσεων και έκτακτων καταστάσεων που σχετίζονται µε το έργο.
Οµάδα Τεχνικών αποτελούµενη από οκτώ (8) τεχνικούς

δειγµατολήπτες- ψεκαστές κ.λπ. µε γνώσεις

ταυτοποίησης προνυµφών σε επίπεδο γένους, εκτίµησης πληθυσµιακής πυκνότητας και ορθής χρήσης
εντοµοκτόνων σκευασµάτων.
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Το Επιστηµονικό Προσωπικό, θα έχει υπό την εποπτεία του την χαρτογράφηση και επικαιροποίηση των εστιών,
τις δειγµατοληψίες, την τοποθέτηση των παγίδων σύλληψης ακµαίων και τη µεταφορά αυτών προς ταυτοποίηση
από κατάλληλο επιστηµονικό προσωπικό. Θα πρέπει να παρακολουθεί την πορεία των εφαρµογών, την
αποτελεσµατικότητά τους, ελέγχοντας το τεχνικό προσωπικό. Το σύνολο του προσωπικού θα πρέπει να βρίσκεται
παρόν στην περιοχή καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης του έργου. Το επιστηµονικό προσωπικό θα είναι ικανό και
υπεύθυνο για την συγγραφή των παραδοτέων του έργου.
Επιπροσθέτως, ο επικεφαλής του επιστηµονικού προσωπικού θα πρέπει να ενηµερώνει τα µέλη της
Επιστηµονικής Επιτροπής παρακολούθησης, για την πορεία υλοποίησης του προγράµµατος ,καθώς και για τα
προβλήµατα που προκύπτουν είτε προφορικά είτε εγγράφως, αν αυτό απαιτείται.
Γ. ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ο ανάδοχος του έργου οφείλει να διαθέσει (επί ποινή αποκλεισµού) όλο τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισµό
που απαιτείται για την επιτυχή εκτέλεση του έργου και συγκεκριµένα:
Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου όπου θα περιλαµβάνεται λεπτοµερής κατάσταση του υλικοτεχνικού
εξοπλισµού που πρόκειται να χρησιµοποιήσει ο υποψήφιος, κατά την υλοποίηση του έργου. Ο υλικοτεχνικός
εξοπλισµός που θα δηλωθεί θα πρέπει να είναι διαθέσιµος καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου στην
περιοχή εκτέλεσης του. Ο ελάχιστος απαιτούµενος εξοπλισµός θα πρέπει να συµπεριλαµβάνει:
1) Τέσσερα (4) φορτηγά οχήµατα ανοιχτού τύπου µε άδεια χρήσης για ψεκαστικές εφαρµογές. Τα οχήµατα θα
φέρουν δεξαµενή νερού και ψεκαστικό µηχάνηµα υψηλής πίεσης για την εκτέλεση των δειγµατοληψιών –
ψεκασµών. Τα ψεκαστικά οχήµατα θα είναι εφοδιασµένα µε σύστηµα GPS car tracking, µε δυνατότητα
καταγραφής πορείας. Τα ψεκαστικά οχήµατα θα πρέπει να διαθέτουν άδεια για εκτέλεση ψεκαστικών εφαρµογών
εντοµοκτονίας.
2) ∆υο (2) Ι.Χ. επιβατικά οχήµατα για δειγµατοληψίες και έλεγχο των ψεκασµών.
3) Ένας εποχούµενος εκνεφωτήρας υπέρµικρου όγκου (ULV), βαρέως τύπου για την διενέργεια επίγειων
ψεκασµών ακµαιοκτονίας υπέρµικρου όγκου.
2. Σε περίπτωση εµφάνισης µολυσµατικής ασθένειας και µετά από έκδοση σχετικών οδηγιών και εγκρίσεων από
τις αρµόδιες Αρχές µπορεί να υπάρξει αναγκαιότητα πραγµατοποίησης ψεκασµών ακµαιοκτονίας µε εκνεφώσεις
υπέρµικρου όγκου (ULV) ή/και υπολειµµατικούς, σε επιλεγµένους οικισµούς της περιοχής. Ο Ανάδοχος θα
πρέπει να έχει την δυνατότητα να υποστηρίξει επιστηµονικά και τεχνικά αντίστοιχες εφαρµογές και να τις
εκτελέσει εντός 24 ωρών σε περίπτωση που του ζητηθεί. Οι παρεµβάσεις αυτές θα γίνουν µόνο µετά την έκδοση
σχετικών αδειών από τις αρµόδιες Εθνικές Αρχές και µε τα επιτρεπόµενα από αυτές σκευάσµατα,
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διαφυλάσσοντας στο µέγιστο βαθµό την περιβαλλοντική συµβατότητα των εφαρµογών και την ασφάλεια
ανθρώπων και οργανισµών µη στόχων.
3. Ειδικότερα για την απόδειξη των παραπάνω απαιτούνται πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, άδειες, την δυνατότητα
απόδοσης για την εργασία που προορίζονται, ως και κάθε άλλο κατά την κρίση του προσφέροντος αποδεικτικό
στοιχείο. Σε ότι αφορά τα οχήµατα θα πρέπει να υπάρχει άδεια νόµιµης κυκλοφορίας και χρήσης.

∆. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Η επιστηµονική οµάδα του αναδόχου πρέπει να διαθέτει τη γνώση και εµπειρία προκειµένου:
• Να καταγράψει, οριοθετήσει και χαρτογραφήσει το σύνολο των εστιών αναπαραγωγής στο πεδίο εφαρµογής
του έργου.
• Να εκπονήσει την οικολογική χαρτογράφηση του φυσικού συστήµατος εάν αυτή κριθεί απαραίτητη.
• 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.
• Να εκπαιδεύσει και να ελέγχει το τεχνικό προσωπικό στις µεθόδους δειγµατοληψίας και ψεκασµού.
• Να πραγµατοποιεί τις αναγκαίες εργασίες εργαστηρίου για την ταυτοποίηση προνυµφών και ακµαίων
κουνουπιών σε επίπεδο είδους.
• Να ελέγχει την αποτελεσµατικότητα του έργου και να προβαίνει στις επιβαλλόµενες διορθωτικές ενέργειες.
• Να συγγράφει - συντάσσει τα παραδοτέα του έργου
• Η συνολική ευθύνη για την υλοποίηση του έργου βαρύνει τον Ανάδοχο, ο οποίος εκπροσωπείται από τον
ορισµένο Υπεύθυνο έργου.
Ε. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Το έργο « Καταπολέµηση κουνουπιών στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας για το έτος 2016» θα αναπτυχθεί
και στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας και περιλαµβάνει την παρακολούθηση της εξέλιξης
του πληθυσµού των προνυµφών των κουνουπιών και την διαχείριση τους σε επιλεγµένες περιοχές στο φυσικό,
περιαστικό και αστικό σύστηµα των του συνόλου των ∆ήµων της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, µε έµφαση
στα παραλίµνια & παραποτάµια υγροτοπικά συστήµατα.
Σε όλα τα στάδια θα υπάρχει η δυνατότητα αναθεώρησης και προσαρµογής, εφόσον αυτό απαιτείται µε βάση τα
επιδηµιολογικά ή εντοµολογικά δεδοµένα ή άλλα στοιχεία που µπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια
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υλοποίησης του έργου και ύστερα από αξιολόγηση της κατάστασης από την Επιστηµονική Επιτροπή
Παρακολούθησης- Πιστοποίησης του έργου.
Το έργο περιλαµβάνει:
1) Εντοπισµός και χαρτογράφηση εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών
Με την ανάθεση του έργου θα ολοκληρωθεί ο εντοπισµός, αξιολόγηση των εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών
στην περιοχή εφαρµογής του έργου. Οι εστίες θα αποτυπωθούν σε χαρτογραφικά υπόβαθρα, θα αποτυπωθούν οι
δειγµατοληπτικοί σταθµοί και θα κατασκευαστούν οι επιχειρησιακοί – εποπτικοί και οικολογικοί χάρτες.
2) Παρακολούθηση – καταγραφή εµφάνισης και αφθονίας προνυµφών κουνουπιών
Με βάση τη χαρτογράφηση την οικολογική χαρτογράφηση και τον εντοπισµό υδάτινων συλλογών, ο ανάδοχος θα
εκτελεί δειγµατοληψίες σε όλες τις περιοχές εκτέλεσης του έργου µε εβδοµαδιαίες περιφορές. ∆ειγµατοληψίες θα
εκτελούνται τόσο στο φυσικό, όσο και στο περιαστικό και αστικο σύστηµα της περιοχής εφαρµογής του
προγράµµατος.
Αποτέλεσµα των καθηµερινών δειγµατοληψιών θα είναι η οριοθέτηση των εστιών αναπαραγωγής των
κουνουπιών και η καταγραφή της παρουσιαζόµενης αφθονίας των προνυµφών. Τα παραπάνω, θα αποτυπώνονται
σε ειδικά διαµορφωµένα πρωτόκολλα όπου µεταξύ άλλων θα πρέπει να καταγράφεται ο κωδικός του σταθµού, το
Γένος και η αφθονία των προνυµφών και η έκταση της προς ψεκασµό εστίας.
3) Οριοθέτηση – υπόδειξη επιφανειών για ψεκασµό
Αποτέλεσµα των καθηµερινών δειγµατοληψιών είναι ο εντοπισµός και η αξιολόγηση και η οριοθέτηση των
εστιών αναπαραγωγής των κουνουπιών οι οποίες οµαδοποιούνται ώστε να καταρτιστεί το πρόγραµµα κίνησης
των ψεκαστικών συνεργείων.
4) Εκτέλεση ψεκασµών από εδάφους
Ψεκαστικές εφαρµογές µπορεί να πραγµατοποιούνται άµεσα µε τον εντοπισµό των προνυµφών η και αργότερα
ανάλογα µε την κρισιµότητα και την έκταση τους. Για τον έλεγχο των ψεκαστικών συνεργείων ο ανάδοχος
υποχρεούται να τηρεί και Παραδίδει έγκαιρα στην επιβλέπουσα αρχή εβδοµαδιαία προγράµµατα κίνησης των
συνεργείων.
Ο ψεκασµός εστιών παραγωγής στο αστικό και περιαστικό σύστηµα καθώς και οι µικρής έκτασης εστίες του
φυσικού συστήµατος µπορούν να καλύπτονται άµεσα από συνεργεία επίγειου ψεκασµού µε τον κατάλληλο
εξοπλισµό. Οι ψεκασµοί θα πραγµατοποιούνται στο σύνολο των εστιών στις οποίες εντοπίστηκαν προνύµφες
κουνουπιών, σύµφωνα µε τα ηµερήσια πρωτόκολλα. Οι ψεκασµοί θα πραγµατοποιούνται µε εποχούµενα
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ψεκαστικά συστήµατα ή µε ψεκαστήρες πλάτης, χειροκίνητους ή µηχανοκίνητους, ανάλογα µε τη φύση και το
µέγεθος της προς ψεκασµό εστίας.
6) Έλεγχος ψεκασµών
Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να διενεργεί δειγµατοληπτικούς ελέγχους για τη διαπίστωση και διασφάλιση της
αποτελεσµατικότητας του ψεκαστικού διαλύµατος στην καταπολέµηση των προνυµφών των κουνουπιών,
δειγµατοληπτικούς ελέγχους για τη διασφάλιση της επιθυµητής συγκέντρωσης στο ψεκαστικό µείγµα, καθώς και
όποιους άλλους ελέγχους προκειµένου να πιστοποιεί την ορθή και νοµότυπη εφαρµογή του έργου.
Ο έλεγχος της αποτελεσµατικότητας των ψεκασµών, γίνεται εντός 24 - 48 ωρών από την εκτέλεσή τους. Σε
περίπτωση ανεπιτυχούς ψεκαστικής εφαρµογής, ο ψεκασµός επαναλαµβάνεται άµεσα.
7) ∆ιαχείριση στο αστικό περιβάλλον
Προβλέπεται να πραγµατοποιηθούν εφαρµογές καταπολέµησης κουνουπιών σε δηµοτικά διαµερίσµατα της
περιοχής εφαρµογής του προγράµµατος, για την αντιµετώπιση των σηµαντικών εστιών αναπαραγωγής
κουνουπιών (π.χ. φρεάτια, κανάλια) που φιλοξενούνται στο αστικό περιβάλλον. Ιδιαίτερα όσον αφορά την
περιφορά το αστικό σύστηµα ο ανάδοχος οφείλει να επισκεφθεί και να ελέγξει το σύνολο των 360 πόλεων και
οικισµών της Περιφέρειας, και να εγκαταστήσει σχέδιο ελέγχου και παρεµβάσεων, όπου υπάρχει διαπιστωµένο
πρόβληµα όχλησης.
8) Παρακολούθηση όχλησης τέλειων εντόµων
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παρακολουθεί τη διακύµανση του πληθυσµού των ακµαίων κουνουπιών στην
περιοχή εφαρµογής του έργου καθ’ όλη την διάρκεια του έργου. Η παρακολούθηση αυτή γίνεται µε δίκτυο
δειγµατοληπτικών σταθµών µε τη µέθοδο Human bait ή µε χρήση παγίδων σύλληψης ακµαίων εντόµων. Τα
δεδοµένα συλλογής καταγράφονται και αποτελούν παράγοντες για την λήψη αποφάσεων και διορθωτικών
ενεργειών.
9) Λοιπές Ενέργειες
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος 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 έργο, διενέργεια
περιορισµένης κλίµακας ακµαιοκτονιών στο βαθµό που απαιτηθούν, διαφυλάττοντας στο µέγιστο βαθµό την
περιβαλλοντική συµβατότητα των εφαρµογών και την ασφάλεια ανθρώπων και οργανισµών µη στόχων.
Η επανάληψη των ψεκασµών θα είναι σε άµεση συνάρτηση των ευρηµάτων προνυµφών κωνωποειδών και θα
διενεργούνται κατόπιν δειγµατοληψιών.
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Ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωµένος να επαναλάβει τον ψεκασµό σε έκταση όπου εφαρµόστηκε πληµµελώς.
ΣΤ. ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ
Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να προµηθευθεί και να χρησιµοποιήσει το σύνολο των απαιτούµενων
σκευασµάτων για την επιτυχή εκτέλεση του έργου. Τα σκευάσµατα θα είναι τα εγκεκριµένα από τις αρµόδιες
Εθνικές Αρχές. Η χρήση τους θα γίνει σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσεως του σκευάσµατος, όπως αυτή ορίζεται
από την κατασκευάστρια εταιρεία σε συνάρτηση µε την σχετική έγκριση από το αρµόδιο Υπουργείο.
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.
Ζ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συντάσσει σε µηνιαία βάση Εκθέσεις Προόδου εργασιών που θα περιλαµβάνουν
µεταξύ άλλων την έκταση των παρεµβάσεων ανά είδος εστίας και σύστηµα και τα αποτελέσµατα της
παρακολούθησης της όχλησης µε την µέθοδο Human bait η/και τις παγίδες σύλληψης ακµαίων κουνουπιών. Η
ανωτέρω έκθεση θα υποβάλλεται τόσο στην Αναθέτουσα Αρχή όσο και στην Επιτροπή Παρακολούθησης του
Έργου (Επιστηµονική Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου).
Μετά την ολοκλήρωση του έργου θα ακολουθήσει σύνταξη και υποβολή Τελικής Έκθεσης, µε συνολική
αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του Προγράµµατος, το σύνολο των χαρτογραφικών υποβάθρων σε έντυπη και
ψηφιακή µορφή, µε την αποτύπωση όλων των εν δυνάµει εστιών σε φυσικό, περιαστικό και αστικό σύστηµα και
των δειγµατοληπτικών σταθµών, προτάσεις για την αντιµετώπιση προβληµάτων που διαπιστώθηκαν κατά την
χρονική περίοδο ισχύος της σύµβασης µε πλήρη αναφορά στον τρόπο επίλυσής τους καθώς και προληπτικές
ενέργειες για την πρώιµη αντιµετώπισή τους.
Η. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1) Οι εργασίες του έργου θα εκτελούνται σε εβδοµαδιαία πενθήµερη βάση.
2) Εάν υπάρξει ανάγκη, οι ψεκαστικές εφαρµογές θα πρέπει να εκτελούνται και κατά τις ηµέρες Σαββάτου,
Κυριακής ή αργιών, προκειµένου να διασφαλισθεί το βέλτιστο αποτέλεσµα.
3) Ο ανάδοχος υπόκειται στο συνεχή έλεγχο της Επιτροπής Παρακολούθησης του Έργου (Επιστηµονικής
Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου) αλλά και της Αναθέτουσας Αρχής µε τρόπους που θα επιλέξουν, για την
τήρηση των συµβατικών τους υποχρεώσεων και των προβλεπόµενων από τις αρµόδιες αρχές. Ο ανάδοχος θα
πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει άµεσα τις όποιες πληροφορίες του ζητηθούν και αφορούν τις κινήσεις του
προσωπικού του, τα καθηµερινά δεδοµένα δειγµατοληψιών και ψεκασµών, τη χρήση των σκευασµάτων.
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4) Ο ανάδοχος µπορεί να προτείνει τις όποιες µεταβολές στον τρόπο υλοποίησης του έργου που έχει αναλάβει και
που περιγράφεται στην παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων, προκειµένου να διασφαλιστεί η άρτια, επιτυχής και
περιβαλλοντικά συµβατή εφαρµογή του. Οι όποιες προτεινόµενες µεταβολές κατατίθενται γραπτά και κρίνονται
από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου (Επιστηµονική Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου) η οποία
αποφασίζει για την αποδοχή ή την απόρριψή τους.
Θ. ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται 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. Ο Ανάδοχος οφείλει
να ανταποκρίνεται στις κλείσεις που θα αναφέρουν αυξηµένη παρουσία κουνουπιών µε παρουσία συνεργείου σε
σύντοµο χρόνο για την αντιµετώπιση του προβλήµατος.
Ι. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε δικά του έξοδα και κατόπιν εγκρίσεως του τύπου και του περιεχοµένου, όπως
τυπώσει ενηµερωτικά φυλλάδια και αφίσες τόσο για την πληροφόρηση – ενηµέρωση του κοινού, για τι θέµα
κουνούπια και δηµόσια υγεία αλλά και την κοινοποίηση του όλου προγράµµατος, µε κάθε πρόσφορο τρόπο
(ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά σποτ, οµιλίες, συζητήσεις κλπ) .

Κ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ
Οδηγίες συµπλήρωσης του πινάκα
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 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ
Στη στήλη αυτή αναγράφεται ότι «Ο υποψήφιος προµηθευτής έλαβε γνώση των τεχνικών προδιαγραφών της
∆ιακήρυξης, όπως αυτές περιγράφονται λεπτοµερώς στο παράρτηµα ∆ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – Αναλυτική
Περιγραφή Αντικειµένου – Προδιαγραφές Έργου – Υποχρεώσεις αναδόχου» της µελέτης και αποτελούν
αναπόσπαστο µέρος της ∆ιακήρυξης 05/2016 και δεσµεύεται ότι θα συµµορφώνεται πλήρως µε όλους τους
όρους αυτής», για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις µέσω του συµπληρωµένου και
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ψηφιακά υπογεγραµµένου ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’) και το οποίο
περιλαµβάνει:
Α) Τεχνική έκθεση σχετικά µε την κατανόηση, την πληρότητα και αρτιότητα του αντικειµένου, την τεχνική
υποστήριξη (µέσα υλοποίησης), την περιβαλλοντική συµβατότητα και τη διασφάλιση της ποιότητας των
προσφεροµένων υπηρεσιών και
Β) Τεχνική έκθεση σχετικά µε την µεθοδολογία προσέγγισης και υλοποίησης του έργου σε σχέση µε τους
στόχους-χρήση αναγνωρισµένων µεθοδολογιών, χρονοδιάγραµµα, ρεαλισµό προσέγγισης, διασφάλιση των
στόχων του έργου, αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα συντονιστή ως και της υπόλοιπης οµάδας έργου.
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 ∆ιακήρυξη, 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. Απαντώντας «ΝΑΙ», ο υποψήφιος θα πρέπει
να προβεί την προσθήκη παραποµπής.
Στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Στη στήλη αυτή αναγράφεται η παραποµπή στο συµπληρωµένο και ψηφιακά
υπογεγραµµένο ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’) (πχ. «Βλέπε συνηµµένο
ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

«Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΕΛΑΒΕ
ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆
"ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ, ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ" ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ
ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
05/2016 ΚΑΙ ∆ΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΟΤΙ ΘΑ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ
ΚΑΘ ΟΛΗ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

ΝΑΙ

Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΕΛΑΒΕ ΓΝΩΣΗ
ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 05/2016
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ∆ΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΟΤΙ ΜΕ
ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥΣ
ΑΠΟ∆ΕΧΕΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΙ
ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

« Καταπολέµηση κουνουπιών στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας για τα έτη 2016-2017»

Στη Κοζάνη, σήµερα ……… οι παρακάτω συµβαλλλόµενοι:
α)

η

Περιφέρεια ∆υτικής

Μακεδονίας

που εδρεύει

...........,

και εκπροσωπείται νόµιµα από

……………………………..που στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύµβαση ως «Αναθέτουσα Αρχή» και
β) …………………. που στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύµβαση ως «Ανάδοχος»,
Έχοντας υπόψη ……….,

……
συνοµολογούν και συναποδέχονται τα πιο κάτω:

Ο πρώτος των συµβαλλοµένων αναθέτει στο δεύτερο την εκτέλεση του έργου καταπολέµησης των
κουνουπιών στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Γρεβενών,
Καστοριάς, και Φλώρινας) για τα έτη 2016-2017. Το έργο θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τα όσα αναλυτικά
προβλέπονται στην ∆ιακήρυξη……..

του διαγωνισµού για την ανάθεση του έργου και ιδιαίτερα στο

Παράρτηµα ∆ «Τεχνικές Προδιαγραφές» αυτής, καθώς και στην Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, που
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας σύµβασης.
Αντικείµενο του έργου
Το έργο θα αναπτυχθεί στις τέσσερις περιφερειακές ενότητες (Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς και
Φλώρινας) της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας. Περιοχή εφαρµογής του έργου αποτελεί το αστικό,
περιαστικό, και φυσικό σύστηµα του συνόλου των 12 των ∆ήµων της Περιφέρειας, µε έµφαση στα
παραλίµνια & παραποτάµια υγροτοπικά συστήµατα .
Ωφελούµενοι από την εκτέλεση του έργου θα είναι το σύνολο του πληθυσµού της Περιφέρειας ∆υτικής
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Μακεδονίας και ιδιαίτερα οι κάτοικοι των περιοχών που αντιµετωπίζουν έντονο πρόβληµα όχλησης από
κουνούπια. Πέραν της µείωσης της όχλησης των κατοίκων και την ταυτόχρονη βελτίωση της ποιότητας ζωής
– διαβίωσης των κατοίκων της περιοχής (µόνιµων και επισκεπτών), αναµένονται θετικές συνέπειες και στην
ανάπτυξη της Περιφέρειας αλλά και στη διασφάλιση της ∆ηµόσιας Υγείας, διότι ασθένειες όπως η ελονοσία,
ο Ιός του ∆. Νείλου, ο ∆άγκειος πυρετός κ.ά. µεταδιδόµενες από τα κωνωποειδή, είναι πιθανόν να
εµφανιστούν και να εξαπλωθούν µε ολέθριες συνέπειες για τον άνθρωπο.
Τα στάδια που περιλαµβάνονται κατ’ ελάχιστον είναι τα εξής :
• Επιχειρησιακός Σχεδιασµός.
• Παρακολούθηση Προνυµφών.
• Οριοθέτηση Επιφανειών για ψεκασµό
• ∆ιενέργεια ψεκασµών
• Έλεγχος Αποτελεσµατικότητας ψεκασµών
• Παρακολούθηση πληθυσµών ακµαίων
• Εφαρµογή δράσεων ακµαιοκτονίας

Σε όλα τα στάδια θα υπάρχει η δυνατότητα αναθεώρησης και προσαρµογής εφόσον αυτό απαιτείται µε
βάση τα επιδηµιολογικά ή εντοµολογικά δεδοµένα ή άλλα στοιχεία που µπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια
υλοποίησης του έργου και ύστερα από αξιολόγηση της κατάστασης από την Επιστηµονική Επιτροπή
Παρακολούθησης του Έργου.
Οι δράσεις θα λαµβάνουν υπόψη τα εντοµολογικά, περιβαλλοντικά, κλιµατολογικά ή επιδηµιολογικά
δεδοµένα ή τα όποια άλλα στοιχεία µπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, σύµφωνα
µε τις υποδείξεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου.

Επιχειρησιακός Σχεδιασµός.
Περιλαµβάνει τον εντοπισµό και χαρτογράφηση των εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών, τοποθέτηση και
αποτύπωση δειγµατοληπτικών σταθµών, επιλογή µέσων, κατανοµή περιοχών ευθύνης, προγραµµατισµό
δράσεων, επικοινωνία µε συνεργαζόµενους φορείς τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Με την ανάθεση του έργου θα ολοκληρωθεί ο εντοπισµός, αξιολόγηση των εστιών αναπαραγωγής
κουνουπιών στην περιοχή εφαρµογής του έργου. Οι εστίες θα αποτυπωθούν σε χαρτογραφικά υπόβαθρα, θα
τοποθετηθούν οι δειγµατοληπτικοί σταθµοί και θα κατασκευαστούν οι επιχειρησιακοί - εποπτικοί χάρτες. Θα
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κατασκευαστούν οικολογικοί χάρτες για χρήση στην καταπολέµηση κουνουπιών στα φυσικά συστήµατα των
παραλίµνιων και παραποτάµιων περιοχών.

Παρακολούθηση Προνυµφών.
Παρακολούθηση – καταγραφή εµφάνισης και αφθονίας προνυµφών κουνουπιών.
Με βάση τη χαρτογράφηση και τον εντοπισµό των εν δυνάµει εστιών, ο ανάδοχος θα εκτελεί δειγµατοληψίες
σε όλες τις περιοχές εκτέλεσης του έργου µε τακτικές περιφορές σε διάστηµα από µία έως δυο εβδοµάδες,
ανάλογα µε την φύση των εστιών.
∆ειγµατοληψίες θα εκτελούνται στο φυσικό, στο περιαστικό, αστικό και αγροτικό σύστηµα της περιοχής
εφαρµογής του προγράµµατος.
Η καταγραφή της παρουσιαζόµενης αφθονίας των προνυµφών θα πραγµατοποιείται σε ειδικά διαµορφωµένα
πρωτόκολλα.

Οριοθέτηση επιφανειών για ψεκασµό.
Αποτέλεσµα των καθηµερινών δειγµατοληψιών τα οποία θα καταγράφονται σε ηµερήσια δελτία ελέγχου
είναι ο εντοπισµός και η αξιολόγηση και η οριοθέτηση των εστιών αναπαραγωγής των κουνουπιών οι οποίες
οµαδοποιούνται ώστε να καταρτιστεί το πρόγραµµα κίνησης των ψεκαστικών συνεργείων. Ο εντοπισµός
εκτεταµένων εστιών παραγωγής στο αγροτικό σύστηµα καθώς και σε εκτεταµένες εκτάσειςτου φυσικού
συστήµατος καταδεικνύει την αναγκαιότητα του ψεκασµού.

∆ιενέργεια ψεκασµών
Ψεκαστικές εφαρµογές µπορεί να πραγµατοποιούνται άµεσα µε τον εντοπισµό των προνυµφών η και
αργότερα ανάλογα µε την κρισιµότητα και την έκταση τους.
Για τον έλεγχο των ψεκαστικών συνεργείων ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί και παραδίδει έγκαιρα στην
επιβλέπουσα αρχή εβδοµαδιαία προγράµµατα κίνησης των συνεργείων. Το πρόγραµµα των ψεκασµών και η
συνολικά ψεκαζόµενη έκταση (µε πλήρη αναφορά στις επιµέρους ψεκαζόµενες επιφάνειες) θα κοινοποιείται
εκ των προτέρων στην Αναθέτουσα Αρχή η οποία µπορεί να ασκήσει κάθε µορφής έλεγχο στον ανάδοχο. Το
πρόγραµµα θα παραδίδεται κάθε Πέµπτη στην Αναθέτουσα Αρχή για έγκριση ή τροποποίηση και µετά από
αυτήν, µε µέριµνα του Αναδόχου, θα κοινοποιείται στις ΠΕ & στους ∆ήµους.
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Έλεγχος Αποτελεσµατικότητας ψεκασµών
Ο έλεγχος αποτελεσµατικότητας ψεκασµών των εστιών γίνεται από τον ανάδοχο εντός 24 – 48 ωρών από την
εκτέλεσή τους. Στην περίπτωση που οι αρµόδια επιτροπή παρακολούθησης του έργου της διαχείρισης των
κωνωποειδών και η Αναθέτουσα Αρχή διαπιστώσουν την ανάγκη εφαρµογής επιπλέον ψεκασµών σε
ορισµένες περιοχές της Περιφέρειας ο ανάδοχος δεσµεύεται ότι θα προβεί άµεσα στις απαιτούµενες ενέργειες
ώστε να µην υπάρξει πρόβληµα όχλησης από κωνωποειδή.

Παρακολούθηση πληθυσµών ακµαίων
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παρακολουθεί τη διακύµανση του πληθυσµού των ακµαίων κωνωποειδών
στην περιοχή εφαρµογής του έργου καθ’ όλη τη διάρκειά του. Η παρακολούθηση αυτή γίνεται µε δίκτυο
δειγµατοληπτικών σταθµών µε τη µέθοδο Human bait ή και µε χρήση παγίδων σύλληψης ακµαίων εντόµων,
κατ’ ελάχιστον σε 18 θέσεις. Τα δεδοµένα συλλογής καταγράφονται και αποτελούν παράγοντες για την λήψη
αποφάσεων και διορθωτικών ενεργειών.

Εφαρµογή δράσεων ακµαιοκτονίας
Προβλέπεται η εφαρµογή περιορισµένων δράσεων ακµαιοκτονίας, µικρού ή υπέρµικρου όγκου σταγονιδίου,
ανάλογα µε την πορεία εκτέλεσης του έργου, διαφυλάττοντας πάντα στο µέγιστο βαθµό την περιβαλλοντική
συµβατότητα των εφαρµογών και την ασφάλεια ανθρώπων και των οργανισµών µη στόχων.
Χρόνος διάρκειας Σύµβασης
Η εκτέλεση των εργασιών θα αρχίσει από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης. Η ολοκλήρωση των
εργασιών συνεπάγεται την υποβολή της Τελικής Έκθεσης του έργου από τον Ανάδοχο.
Η εκτέλεση του έργου για το έτος 2017 τελεί υπό την αίρεση της εξασφάλισης της αναγκαίας πίστωσης . Σε
περίπτωση µη εξασφάλισης αυτής η σύµβαση λύεται αζηµίως για τα συµβαλλόµενα µέρη και η Περιφέρεια
∆υτικής Μακεδονίας ουδεµία αποζηµίωση οφείλει στον ανάδοχο για το λόγο αυτό.
Παράδοση – Παραλαβή
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να ξεκινήσει άµεσα το έργο µε την ανάθεση αυτού. Σε διάστηµα δέκα
ηµερών από την υπογραφή της παρούσας σύµβασης, θα πρέπει να διαθέτει χαρτογραφικά υπόβαθρα της
περιοχής εφαρµογής του έργου, να έχει εντοπίσει τις βασικές εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών, να
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χωροθετήσει τις θέσεις συλλογής ακµαίων κουνουπιών και να έχει εκπονήσει τον απαραίτητο επιχειρησιακό
σχεδιασµό. Το σύνολο των ανωτέρω θα παραδοθούν στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει προς την Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου εβδοµαδιαία
προγράµµατα εργασιών κάθε Πέµπτη, που θα περιλαµβάνουν την κίνηση των συνεργείων καθ’ όλες τις
ηµέρες της εβδοµάδας που έπεται της ηµέρας παράδοσης τους. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει
εγκαίρως και αιτιολογηµένα κάθε τυχόν µεταβολή από την προγραµµατισµένη κίνηση των συνεργείων.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης να υποβάλει προς την Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου Μηνιαίες
Εκθέσεις Προόδου εργασιών που θα περιλαµβάνουν το σύνολο των σηµαντικών στοιχείων που αφορούν την
εκτέλεση του έργου και µεταξύ άλλων τις θέσεις εφαρµογών, την έκταση των ψεκαστικών παρεµβάσεων ανά
είδος εστίας και σύστηµα και τα αποτελέσµατα της παρακολούθησης της όχλησης. Η παραλαβή των
εργασιών, θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής, µε σύνταξη σχετικού πρακτικού.
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει συνολική Τελική Έκθεση, µε
συνολική αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του Προγράµµατος, παράδοση των χαρτογραφικών υποβάθρων,
αποτύπωση των εν δυνάµει εστιών σε φυσικό, περιαστικό και αστικό σύστηµα, καθώς και των
δειγµατοληπτικών σταθµών, προτάσεις για την αντιµετώπιση προβληµάτων που διαπιστώθηκαν κατά την
εκτέλεση του έργου µε περιγραφή του τρόπου επίλυσής τους καθώς και προτάσεις και προληπτικές ενέργειες
για το µέλλον.
Αξία Σύµβασης
Η συµβατική αξία του έργου ανέρχεται στο ποσό ………………..….€ µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις …………… της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας.

Πληρωµή – Κρατήσεις
Η πληρωµή του «ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ» θα γίνεται σύµφωνα µε την πορεία υλοποίησης του έργου (χρονική
κατανοµή πληρωµών) . Η πληρωµή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται µε την προσκόµιση 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.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης αυτής, ο Ανάδοχος, κατέθεσε την υπ΄ αριθµ. ………..
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Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης, µε ηµεροµηνία έκδοσης ………. της ………….., που καλύπτει το 5%
της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι ……€, µε χρόνο ισχύος µέχρι την ……………..
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή των υλικών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων, µετά την ολοκλήρωση του ως
άνω έργου.
Η τµηµατική πληρωµή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται µετά την κοινοποίηση στον Ανάδοχο του
Πρωτοκόλλου ή Πρωτοκόλλων Τµηµατικής Παραλαβής ή την παρέλευση άπρακτης της προθεσµίας που
αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο,
Υποχρεώσεις
Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει το έργο που του ανατίθεται σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης, τις δεσµεύσεις που ανέλαβε µε την
Προσφορά του την ισχύουσα νοµοθεσία, τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής και τους κανόνες επιστήµης
και τεχνικής µε στόχο την βέλτιστη εφαρµογή του έργου, την επίτευξη του άριστου αποτελέσµατος µείωσης
της όχλησης, µε την µέγιστη δυνατή ασφάλεια και σεβασµό του περιβάλλοντος.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται:
1. Να εκτελέσει το σύνολο των προβλεπόµενων εργασιών άµεσα µε την ανάθεση του έργου.
2. Να διαθέσει ικανό για την εκτέλεση του έργου προσωπικό, όπως προβλέπεται στην διακήρυξη και
δεσµεύεται µε την προσφορά του, µε την απαιτούµενη εµπειρία και εκπαίδευση.
3. Να διαθέσει τα απαιτούµενα µέσα, όπως προβλέπονται στην διακήρυξη και στην προσφορά του.
4. Να διαθέσει τα απαιτούµενα και εγκεκριµένα προνυµφοκτόνα εντοµοκτόνα σκευάσµατα. Η χρήση
τους θα γίνει σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσεως που αναφέρονται στην άδεια τους και σε τυχόν
σχετικές εγκυκλίους των αρµόδιων Υπουργείων.
5. Να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την ασφάλεια των εφαρµογών, για τους εργαζόµενους,
τους κατοίκους και το περιβάλλον. 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.
6. Να ενηµερώνει για την πορεία του έργου την Αναθέτουσα Αρχή και

τους φορείς της Τοπικής

Αυτοδιοίκησης στο βαθµό που θα απαιτηθεί. Να συµµορφώνεται προς υποδείξεις, στο πλαίσιο της
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παρούσας και µε πνεύµα καλής συνεργασίας.
7. Να καταθέτει έγκαιρα και ολοκληρωµένα τα εβδοµαδιαία προγράµµατα και το σύνολο των
προβλεπόµενων παραδοτέων.
Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται:
1. Να εξετάζει και κατά περίπτωση να παρέχει τις όποιες διευκολύνσεις ή στοιχεία απαιτηθούν για την
καλή εκτέλεση του έργου.
2. Να προβαίνει στην έγκαιρη πιστοποίηση και πληρωµή των εκτελεσθέντων εργασιών.
Κυρώσεις για παράβαση των υποχρεώσεων
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει την 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 της 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.- Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη Σύµβαση και από κάθε δικαίωµά του που
απορρέει από αυτήν, εφόσον δεν εκτέλεσε τις συµβατικές του υποχρεώσεις µέσα στον καθορισµένο χρόνο
υλοποίησης της σύµβασης ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρ.
26 του Π.∆. 118/2007.
Μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής για λύση της Σύµβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται:
1.- 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.
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2.- 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.
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. Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου, σύµφωνα µε
τη Σύµβαση προς τον Ανάδοχο µέχρις εκκαθαρίσεως των µεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές
επιστολές καταπίπτουν.
Σε περίπτωση καθυστέρησης εκτέλεσης ή ουσιαστικώς πληµµελούς εκτέλεσης των απαιτούµενων
εργασιών µε υπαιτιότητα του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα επιβολής ηµερησίας ποινικής
ρήτρας ποσού € 1.000,00 και για χρονικό διάστηµα µέχρι 5 ηµερών. Μετά το πέρας του χρονικού αυτού
διαστήµατος η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση, να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο,
µε ταυτόχρονη κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης και ενδεχοµένως να αποφασίσει την
ανάθεση του έργου στον επόµενο κατά σειρά αξιολόγησης.
Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύµβαση όταν:
α) η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή η προµήθεια δεν εκτελέστηκε, µε ευθύνη του ∆ηµοσίου και
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Ανωτέρα Βία
Τα µέρη δεν ευθύνονται έναντι αλλήλων για την αθέτηση των όρων της παρούσας ή την αδυναµία τους να
εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους από την παρούσα σύµβαση, στην περίπτωση που η αθέτηση ή η αδυναµία
τους αυτή οφείλεται σε γεγονός ανωτέρας βίας.
Τα µέρη υποχρεούνται να λαµβάνουν όλα εκείνα τα πρόσφορα µέτρα που ευρίσκονται εντός των ορίων
των δυνατοτήτων τους για να συµµορφωθούν όσο το δυνατόν συντοµότερα και πληρέστερα στους παρόντες
όρους.
Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τότε που
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να αναφέρει εγγράφως αυτά µε σαφήνεια και
αιτιολογηµένα και να προσκοµίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Γενικοί όροι
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Οι εργασίες του έργου θα εκτελούνται σε εβδοµαδιαία πενθήµερη βάση.
Εάν υπάρξει ανάγκη σχετική µε την προστασία της ∆ηµόσιας Υγείας, οι ψεκαστικές εφαρµογές θα
πρέπει να εκτελούνται ακόµα και κατά τις ηµέρες Σαββάτου, Κυριακής ή αργιών, προκειµένου να
διασφαλισθεί το βέλτιστο αποτέλεσµα.
Ο ανάδοχος υπόκειται στο έλεγχο των εντεταλµένων Οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής µε τρόπους που
αυτές θα επιλέξουν, για την τήρηση των συµβατικών του υποχρεώσεων και των προβλεπόµενων από τις
αρµόδιες αρχές και την νοµοθεσία. Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει άµεσα τις όποιες
πληροφορίες του ζητηθούν και αφορούν τις κινήσεις του προσωπικού του, τα καθηµερινά δεδοµένα
δειγµατοληψιών και ψεκασµών, τη χρήση των σκευασµάτων.
Ο ανάδοχος µπορεί να προτείνει τις όποιες µεταβολές στον τρόπο υλοποίησης του έργου που έχει
αναλάβει και που περιγράφεται στην παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων, προκειµένου να διασφαλιστεί η άρτια,
επιτυχής και περιβαλλοντικά συµβατή εφαρµογή του. Οι όποιες προτεινόµενες µεταβολές κατατίθενται γραπτά
και κρίνονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου, η οποία αποφασίζει για την αποδοχή ή την
απόρριψή τους.
Η παρούσα σύµβαση που υπογράφεται και από τους δύο συµβαλλόµενους, ενσωµατώνει τη συνολική τους
συµφωνία ως προς το αντικείµενο, το οποίο ρυθµίζει και καταργεί αυτοδικαίως οποιαδήποτε προγενέστερη
συναφή πρόταση, προσφορά, δήλωση βουλήσεως, εγγυητική δήλωση ή συµφωνία έγγραφη ή προφορική.
Το κείµενο της παρούσας σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως
προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών, σύµφωνα µε
το άρθρο 24 παρ. 3 του Π.∆. 118/2007.
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας συµβάσεως παρέχει το δικαίωµα στην
Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας να καταγγείλει τη σύµβαση. Ειδικότερα σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν
εκπληρώσει οποιαδήποτε από τις συµβατικές του υποχρεώσεις και γενικά δε συµµορφωθεί µε τις οδηγίες και
υποδείξεις των αρµοδίων Υπηρεσιών της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται
να προβεί σε καταγγελία, µε σχετική έγγραφη ειδοποίηση.
Η Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Η αναθέτουσα αρχή και ο ανάδοχος καταβάλλουν κάθε
προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής µε τη σύµβαση, που µπορεί να προκύψει µεταξύ
τους ή µεταξύ της επιτροπής παραλαβής και του αναδόχου, σχετικά µε την ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την
εφαρµογή της σύµβασης ή εξ’ αφορµής της, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών
συναλλακτικών ηθών.
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Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς, αυτή διευθετείται βάσει της Ελληνικής
νοµοθεσίας και αρµόδια θα είναι τα ∆ικαστήρια της Κοζάνης.
Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη η παρούσα Σύµβαση σε τέσσερα (4) πρωτότυπα αντίτυπα, εκ των
οποίων κάθε συµβαλλόµενο µέρος έλαβε από δύο και υπογράφεται ως ακολούθως :


ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος …………………………….
Ηµεροµηνία έκδοσης: ……………………………..
Προς: (Πλήρης επωνυµία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
(∆ιεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα2) ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27 ΚΟΖΑΝΗ
Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.
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 …………………………4 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)
.......................…………………………………..5
ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους, εκ
της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για τη συµµετοχή του/της/τους σύµφωνα µε την (αριθµό/ηµεροµηνία) .....................
∆ιακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος .....................................................6
της/του (Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της
σύµβασης: “(τίτλος σύµβασης)”/ για το/α τµήµα/τα ...............7
1

Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης.
Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης.
3
Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης σε συγκεκριµένο
χρηµατικό ποσό και δε µπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Αναγράφεται ολογράφως
και σε παρένθεση αριθµητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014).
4
ο.π. υποσ. 3.
5
Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.
2

6

Συνοπτική περιγραφή των προς προµήθεια αγαθών / υπηρεσιών, κλπ σύµφωνα µε το άρθρο 25 του πδ 118/2007.
Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τµήµατος/τµηµάτων της
∆ιακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα έγγραφα της
σύµβασης, συµπληρώνεται ο αύξων αριθµός του/ων τµήµατος/τµηµάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά.
7

85

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από τη συµµετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις
του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από
µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της
απαίτησης σας µέσα σε ....................ηµέρες 8 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ………………………………………………….. 9. ή
Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι
µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζα µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας
µας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
Αποδεχόµαστε να παρατείνοµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο
οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύµφωνα µε το
άρθρο ... της ∆ιακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, µε την προϋπόθεση
ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της10.

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
εκδίδουµε11.

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή)

8

Να οριστεί ο χρόνος σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30)
ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης (άρθρο 157 παρ. 1 περ. α,
εδαφ. β' του ν. 4281/2014).
10
Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014.
11
Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην
Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική
επιστολή.
9
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος …………………………….
Ηµεροµηνία έκδοσης

……………………………..

Προς: (Πλήρης επωνυµία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ..
(∆ιεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2.∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27 ΚΟΖΑΝΗ
Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.
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………………………………………………………………………..4
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 του/ων τµήµατος/των ..5/ της υπ αριθ ..... σύµβασης “(τίτλος σύµβασης)”,
σύµφωνα µε την (αριθµό/ηµεροµηνία) ........................ ∆ιακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6 ........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).
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

1

Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης.
Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης.
3
Ολογράφως και σε παρένθεση αριθµητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
4
Όπως υποσηµείωση 3.
5
Εφόσον αφορά ανάθεση σε τµήµατα συµπληρώνεται ο α/α του/ων τµήµατος/των για τα οποία υπογράφεται η
σχετική σύµβαση.
6
Συνοπτική περιγραφή των προς προµήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύµφωνα µε το άρθρο 25 του πδ 118/2007.
2
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απαίτησης σας µέσα σε ....….

ηµέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισµένος χρόνος στα έγγραφα της
σύµβασης8) ή µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι
µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζα µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας
µας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας
και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να
εκδίδουµε9.

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή)

7

Να οριστεί ο χρόνος σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει
να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο
αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη
διακήρυξη.
9
Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην
Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική
επιστολή.
8
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