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Δ  I  ΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡ  I  Θ. 2/2013  

Δημόσιος ανοικτός, μειοδοτικός  διαγωνισμός για την ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους 
δολωματικό ψεκασμό ελαιόδεντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του 

Δάκου της ελιάς έτους 2013 στην Περιφερειακή Eνότητα Χαλκιδικής.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΨΕΚΑΣΜΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ
ΕΙΔΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ  ΣΤΗΝ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε

Δημόσιος, Ανοικτός, Μειοδοτικός  διαγωνισμός σε Ευρώ.

Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό 
ψεκασμό ελαιόδεντρων στα πλαίσια του Προγράμματος 
Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς έτους 2013 
στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής.

Η χαμηλότερη τιμή ανά προστατευόμενο ελαιόδεντρο.

7-6-2013 και ώρα 12:00 μ

Γραφείο Τμήματος Προμηθειών, Περιφερειακής Ενότητας 
Χαλκιδικής, 1ος όροφος (Διοικητήριο), Πολύγυρος ΤΚ 63100 

Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο Παράρτημα Α΄

165.376,32 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ

Όπως αναλυτικά ορίζονται στο Παράρτημα Γ΄

Από 1-7-2013 έως 31-10-2013

Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και
τρίτων νόμιμες κρατήσεις

2-5-2013

2-5-2013

ΟΧΙ
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:
1.1. Του Ν.2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄19/1-

2-1995)
1.2. Του Π.Δ. 118/2007 « Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» (ΦΕΚ Α΄150/10-7-2007).
1.3. Του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α΄64/16-3-2007)«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις 

της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ ‘περί συντονισμού διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών’’, όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει (Κανονισμός Ε.Κ. 1251/2011)

1.4. Του  Ν.  3852/2010  περί  «  Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης».

1.5. Το Π.Δ. 133/10 Π.Δ., « Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 226 Α΄/27-12-
10).

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

1.7. Π.Δ. 394/1996  «Κανονισμός Προμηθειών  Δημοσίου», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του 
Ν.3377/2005 (Καταβολή παραβόλου για την άσκηση ένστασης κατά το άρθρο 15 του Κ.Π.Δ.), κατά 
το μέρος που δεν αντίκεινται στις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 και του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α’ 64 /
16.03.2007), όπως ισχύει αναλογικά

1.8. Του  Ν.  2362/1995  «Περί  Δημοσίου  Λογιστικού,  ελέγχου  των δαπανών  του  Κράτους  και  άλλες 
διατάξεις» ( Φ.Ε.Κ. Α΄247/27-11-1995).

1.9. Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α’141/17.08.2010)  « Δημοσιονομική  Διαχείριση και Ευθύνη»  αρ. 21 παρ. 2 
«Άρθρο 21Ανάληψη υποχρεώσεων»

1.10. Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ Α΄194/22.11.2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους  Διατάκτες»
1.11. Του  Ν.Δ.  496/1974  «Περί  Λογιστικού  των  Νομικών  Προσώπων  Δημοσίου  Δικαίου»  (Φ.Ε.Κ. 

Α΄204/19-7-1974).
1.12. Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. Α΄43/22-3-1994),  άρθρο 24 (Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από 

εμπορικές επιχειρήσεις).
1.13. Της υπ’ αριθ. 18130/11-7-2007 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας     «Καθορισμός ημερησίων 

και  εβδομαδιαίων  τοπικών  εφημερίδων  (πρώην  επαρχιακών)  ,  ημερησίων  και  εβδομαδιαίων 
τοπικών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών εντός του νομού Αττικής και Θεσσαλονίκης) που έχουν 
τη  δυνατότητα  καταχώρησης  δημοσιεύσεων  των  φορέων  του  Δημοσίου»  (Φ.Ε.Κ.  Β΄1226/17-7-
2007)

1.14. Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α΄/2010), «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων 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 Δεκεμβρίου 2007 (L 335)” 

1.15. Του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35/29-6-2000 για 
την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. Α΄138/5-6-
2003).

1.16. Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13.07.2010)  «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση  
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο  
«Πρόγραμμα  Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»

1.17. Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄68/20-3-2007).

2. Τις κάτωθι αποφάσεις¨
2.1. Την υπ’ αριθμ.  ΓΠΚΜ 1327 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 1040τ.  Β 27-5-2011) σχετικά με την 

μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες Κεντρικής Μακεδονίας.
2.2.    Το αριθμ. 565/6293/17-1-2013 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
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2.3.      Την αριθμ.  8423/01-03-2013 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών «Περί επιχορήγησης των 
Περιφερειών  της  χώρας  από  τους  Κ.Α.Π.  έτους  2013  με  ποσό  24.696.513,00€   προς  κάλυψη 
δαπανών Δακοκτονίας»

2.4. Την  υπ.  αριθ.  411/1-4-2013  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  της  Περιφέρειας  Κεντρικής 
Μακεδονίας σχετικά με την εφαρμογή προγράμματος Δακοκτονίας 2013 και την έγκριση των όρων 
της παρούσας διακήρυξης.  

2.5. Την υπ’ αριθμ. 106399/879/20-3-2013  Απόφαση πρόβλεψης πίστωσης της Δ/νσης Διοικητικού – 
Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Δημόσιο  ανοικτό,  διαγωνισμό  με  έγγραφες  και  σφραγισμένες  προσφορές,  σε  ευρώ,  με  κριτήριο 
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά προστατευόμενο ελαιόδεντρο, για την ανάδειξη εργολάβων για 
τον  από  εδάφους  δολωματικό  ψεκασμό  ελαιοδέντρων  στα  πλαίσια  του  Προγράμματος  Συλλογικής 
Καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς έτους 2013, στην Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

1. Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 165.376,32 ευρώ, χωρίς 
Φ.Π.Α.. Το ποσό αυτό  αντιστοιχεί σε πέντε (5)  δολωµατικούς ψεκασμούς 591.595  ελαιόδεντρων 
στην  Περιφερειακή  Ενότητα  Χαλκιδικής.  Ο  ακριβής  αριθµός  των  δολωµατικών  ψεκασµών  θα 
εξαρτηθεί από επιστημονικά δεδομένα που σχετίζονται µε το ύψος του δακοπληθυσµού και τις 
κλιματολογικές συνθήκες .

2. Αναλυτική  περιγραφή  των  περιοχών  που  εντάσσονται  στο  πρόγραμμα  δακοκτονίας  και 
προσδιορισμός των αντίστοιχων επί μέρους ποσών της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, γίνεται στο 
Παράρτημα Α΄ της παρούσας (ΠΙΝΑΚΑΣ Α). 

3. Παρέχεται η δυνατότητα στους διαγωνιζόμενους να υποβάλλουν προσφορά εφόσον το επιθυμούν 
για  το σύνολο ή για  μία  ή περισσότερες  Δημοτικές  και  Τοπικές  Κοινότητες του Πίνακα Α του 
Παραρτήματος Α.

4. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στο χρονικό διάστημα από 1 Ιουλίου 2013 έως 31 Οκτωβρίου 
2013.

5. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με όσα προβλέπονται 
στην  παρούσα  διακήρυξη  και  τα  παραρτήματα  αυτής  (γενικοί  όροι,  ειδικοί  όροι,  τεχνικές 
προδιαγραφές κλπ.).

6. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις δακοκτονίας του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών».

7. Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 7-6-2013 και ώρα 12:00 π.μ. και τόπος το 
γραφείο του Τμήματος Προμηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, 1ος όροφος, Κτίριο 
Διοικητήριο, ΤΚ 631 00, Χαλκιδικής.

8. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται  το αργότερο έως την ημέρα και ώρα διενέργειας του 
διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι την  7-6-2013   και ώρα 11πμ..

9. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ΄ οιονδήποτε άλλο τρόπο στην Υπηρεσία μετά 
την  παραπάνω  ημερομηνία  και  ώρα,  θεωρούνται  εκπρόθεσμες  και  επιστρέφονται  χωρίς  να 
αποσφραγισθούν.

10. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο (Επιτροπή 
διενέργειας  και  αξιολόγησης  των  αποτελεσμάτων  του  διαγωνισμού,  εφεξής:  «Επιτροπή  του 
Διαγωνισμού»).

11. Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες μετά την 
ολοκλήρωση  της  διαδικασίας  αξιολόγησης  των  λοιπών  στοιχείων  των  προσφορών  (έλεγχος 
δικαιολογητικών, αξιολόγηση τεχνικών στοιχείων, κ.λπ.).

12. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή εκπρόσωποι 
τους, εφόσον έχει υποβληθεί με την προσφορά σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης.

13. Πληρωμή:  Η  πληρωμή  θα  γίνεται  σε  ευρώ,  σύμφωνα  με  όσα  ορίζονται  στο  άρθρο  10  του 
Παραρτήματος Β΄, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής.

14. Δικαίωμα Συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω:
α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά.
β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
γ) Συνεταιρισμοί.
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Οι ενώσεις προμηθευτών υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να 
υποβάλλουν  προσφορά.  Η  επιλεγείσα  ένωση  υποχρεούται  να  πράξει  τούτο,  διότι  η  περιβολή 
ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.
  ∆ικαίωµα συμμετοχής στο διαγωνισµό έχουν υποψήφιοι προερχόμενοι από χώρες µέλη της Ε.Ε., 
από τις χώρες µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, από τις χώρες που έχουν υπογράψει και 
κυρώσει τη Συμφωνία περί ∆ηµοσίων συµβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία 
κυρώθηκε στην Ελλάδα µε το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α/27-6-97, 5147), καθώς και από τρίτες χώρες 
που έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης ή διµερείς συµφωνίες µε την Ε.Ε.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ανάθεση στους μειοδότες θα γίνει εφόσον στις Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες για τις 
οποίες  είχαν  εκδηλώσει  ενδιαφέρον  και  μειοδότησαν,  τηρούνται  οι  προϋποθέσεις  που 
απαιτούνται για την διενέργεια δακοκτονίας σε αυτά.

15. ∆εν γίνονται δεκτοί στο διαγωνισµό:
Όσοι  αποκλείσθηκαν  τελεσίδικα  από διαγωνισμούς  ∆ηµοσίων  Υπηρεσιών  ή  Ν.Π.∆.∆.  γιατί  δεν 
εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. 
Όσοι  έχουν  καταδικασθεί  για  αδίκηµα  που  αφορά  την  επαγγελµατική  διαγωγή  τους  βάσει 
απόφασης, η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου. 
Όσοι έχουν προβεί σε ψευδείς δηλώσεις όσον αφορά τα απαιτούμενα για την συμμετοχή τους σε  
διαγωνισμούς υποβολής προσφοράς, στοιχεία. 
Όσοι  έχουν  διαπράξει  βαρύ  επαγγελµατικό  παράπτωµα  που  µπορεί  να  διαπιστωθεί  µε 
οποιοδήποτε τρόπο. 
Όσοι έχουν τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης, παύσης των πληρωµών µε δικαστική απόφαση και 
υφίσταται  εκκρεµής  δίκη  που  απειλεί  να  επιφέρει  ολική  ή  µερική  απώλεια  του  δικαιώµατος 
διαχείρισης ή διάθεσης των περιουσιακών τους στοιχείων.  

16. Κατά  τα  λοιπά,  ο  διαγωνισμός  θα  διενεργηθεί  και  θα  υλοποιηθεί  σύμφωνα  με  τα  παρακάτω 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται στην παρούσα  και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

(ΠΙΝΑΚΑΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ)     
1.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ - ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

3. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

4. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

5.  ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

16. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 εδ. γ΄ του Π.Δ. 118/2007, σε περίπτωση που ζητηθούν από τους  
ενδιαφερόμενους  προμηθευτές  συμπληρωματικές  πληροφορίες,  σχετικές  με  τα  έγγραφα  του 
διαγωνισμού, μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης ένστασης κατά 
της  διακήρυξης  κατά  το  άρθρο  15  παρ.  2  περ.  α΄  του  ως  άνω Π.Δ./τος,  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, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης κατά της διακήρυξης. 
Αιτήματα για την παροχή πληροφοριών που υποβάλλονται σε χρόνο μικρότερο των έξι (6) ημερών 
πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, εξετάζονται μόνον εάν η Υπηρεσία 
έχει τη δυνατότητα να απαντήσει στον ενδιαφερόμενο εντός του εναπομένοντος χρόνου.

17. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός  αποβεί άκαρπος,  θα επαναληφθεί  με τους ίδιους όρους και   
προϋποθέσεις  στις    12-6-2013 και ώρα 11:00 πμ. 

18. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει αποσταλεί για δημοσίευση:
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1. Στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημόσιων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης,  τη Μεγάλη 
Πέμπτη 2-5-2013.

2. Στις εφημερίδες:
         Α) ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ- Εκδόσεις Ν.Παπανικολάου Α.Ε. Αθήνα
2.  ΕΞΠΡΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

          Β) ΤΟΠΙΚΕΣ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
TΥΠΟΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

          Γ)  ΕΟΜΕΧ  - ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 
19. Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Κτιρίου Διοίκησης της 

Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.
20. Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουν τον ανάδοχο.
21. Από  τη  δημοσίευση  περίληψης  της  διακήρυξης,  οι  ενδιαφερόμενοι  θα  έχουν  δυνατότητα 

ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της αυτής, σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα της 
Περιφέρειας  Kεντρικής   Μακεδονίας  στο  διαδίκτυο  (ηλεκτρονική  διεύθυνση:  www  .  pkm  .  gov  .  gr  ) 
καθώς και στο διαδίκτυο στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» et.diavgeia.gov.gr

22. Αντίγραφα  της  διακήρυξης  θα  διατίθενται  από  τη  Δ/νση  Διοικητικού  Οικονομικού  της 
Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, Τμήμα Προμηθειών, 1ος όροφος, Διοικητήριο, Πολύγυρος, ΤΚ 
631 00, αρμόδιος υπάλληλος: Χατζησάρρου Αναστασία τηλ: 23713-51304 fax: 23713-51292, email: 
od  14@  halkidiki  .  gov  .  gr   ή  από τη  Δ/νσης  Αγροτικής  Οικονομίας  και  Κτηνιατρικής  Περιφερειακής 
Ενότητας  Χαλκιδικής,  αρμόδιος  υπάλληλος:  Τερτιβανίδης  Κωνσταντίνος,  Τηλ:2371351282, 
fax:2371351207  ,email:u13010@minagric.gr  κατά  τις  εργάσιμες  ημέρες  και  ώρες,  στην 
αναφερόμενη πιο πάνω Διεύθυνση.

    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ   

            Η προϊσταμένη της                                               Ο 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Δ/νσης Δ/κου – Οικ/κου     ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

      ΧΑΤΖΗΣΑΡΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ   ΙΩΑΝΝΗΣ   ΓΙΩΡΓΟΣ      

                                               Πολύγυρος                 20/3/2013 
    Τα  μέλη                                                                            Η  Πρόεδρος της ΟΙΚ.Ε.

                                       
Μασλαρινός Αθανάσιος

Ζωγράφου-Τσαντάκη Μαρία

Θάνος Αλέξανδρος  Αθανασιάδου- Αηδονά Ε. Αθηνά 

Μακρίδης Νικόλαος                                        

Πάλλας Κωνσταντίνος

Τζηρίτης Δημήτρης

Βελόπουλος Κυριάκος

 Ανθρακίδης Χρήστος

Καραμάνης Μιχαήλ

Ρέβας Βασίλειος

Θωμαϊδης Παύλος
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(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ΄ αριθμό 2/2013)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ – ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
ΠΙΝΑΚΑΣ Α

Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ 
ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΑ

ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ 
ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΟ ΣΕ €

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΨΕΚΑΣΜΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟ

1 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19590 0,057 5 5583,15
2 ΓΟΜΑΤΙ 61643 0,057 5 17568,26
3 ΙΕΡΙΣΣΟΣ 17692 0,057 5 5042,22
4 Μ. ΠΑΝΑΓΙΑ 77606 0,057 5 22117,71
5 ΝΙΚΗΤΗ 160970 0,060 5 48291,00
6 Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ 125396 0,048 5 30095,04
7 Ν. ΡΟΔΑ 21571 0,057 5 6147,74
8 ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ 15000 0,057 5 4275,00
9 ΣΑΡΤΗ 19235 0,057 5 5481,98
10 ΣΥΚΙΑ 72892 0,057 5 20774,22

ΣΥΝΟΛΟ 591595 165.376,32

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί δικαίωμα αύξησης ή μείωσης του αριθμού των ψεκασμών στην περίπτωση 
που οι καιρικές συνθήκες ή το ύψος του δακοπληθυσμού το απαιτούν. 
 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα εξαίρεσης περιοχών στις οποίες διαπιστώνει ότι δεν υφίστανται οι 
απαραίτητες προϋποθέσεις εφαρμογής του προγράμματος (δακοκτονία εφαρμόζεται όταν  η καρποφορία 
ελαιοδέντρων είναι μεγαλύτερη από 25% για τις ελαιοποιήσιμες και 20% για τις βρώσιμες ελιές) καθώς και 
διενέργειας λιγότερων ψεκασμών από αυτών που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη αν οι συνθήκες 
δεν επιβάλλουν τη διενέργεια ψεκασμού. Επίσης διατηρεί το δικαίωμα για εντολή διενέργειας τοπικών 
ψεκασμών όπου και όταν χρειάζεται. 

Ο αριθμός των προστατευόμενων δένδρων προέκυψε από το ελαιοκομικό μητρώο του Ν. Χαλκιδικής, το 
οποίο συντάχθηκε από το ΥΠ. ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤ. και ΤΡΟΦΙΜΩΝ.

Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα περικοπής των προστατευθέντων ελαιοδέντρων σε περιπτώσεις όπως:
α) όταν υπάρχουν νέες εκτιμήσεις για μειωμένη καρποφορία.
β)στην περίπτωση που η συνολική χρησιμοποιηθείσα ποσότητα ψεκαστικού διαλύματος υπολείπεται της 
ποσότητας  που  θεωρείται  αναγκαία  για  τη  κανονική  προστασία  του  συνόλου  των  ελαιοδέντρων  της 
εργολαβίας.
γ) όταν το προσωπικό που χρησιμοποιείται είναι ανεπαρκές για την κανονική εκτέλεση του έργου.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ Β

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΩΝ 
ΨΕΚΑΣΜΩΝ 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ

Α/
Α

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΤΟΠΙΚΕΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟ
ΜΕΝΑ 
ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΑ

Α
ΡΙ

Θ
Μ

Ο
Σ 

ΣΥ
Ν

ΕΡ
ΓΕ

ΙΩ
Ν

Η
Μ

ΕΡ
ΕΣ

 Ψ
ΕΚ

Α
ΣΜ

Ο
Υ 

Α
Ν

Α
 Σ

ΥΝ
ΕΡ

ΓΕ
ΙΟ

Α
ΡΙ

Θ
Μ

Ο
Σ 

ΕΛ
ΚΥ

ΣΤ
Η

ΡΩ
Ν

 Μ
Ε 

ΒΥ
ΤΙ

Ο
 

ΚΑ
Ι Ο

Δ
Η

ΓΟ

ΕΡ
ΓΑ

ΤΕ
Σ 

Α
ΥΛ

Ο
Υ

ΕΡ
ΓΑ

ΤΕ
Σ 

Μ
Ε 

Ψ
ΕΚ

Α
ΣΤ

Η
ΡΕ

Σ 
Π

Λ
Α

ΤΗ
Σ

Α
ΓΡ

Ο
ΤΙ

ΚΑ
 Α

ΥΤ
Ο

ΚΙ
Ν

Η
ΤΑ

 Μ
Ε 

Ο
Δ

Η
ΓΟ

 

1 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19590 1 5 1 1 - -
2 ΓΟΜΑΤΙ 61643 2 5 2 2 - -
3 ΙΕΡΙΣΣΟΣ 17692 1 4 1 1 - -
4 Μ. ΠΑΝΑΓΙΑ 77606 2 6 2 2 - -
5 ΝΙΚΗΤΗ 160970 4 7 4 4 - -
6 Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ 125396 3 7 1 1 12 2
7 Ν. ΡΟΔΑ 21571 1 5 - - 5 1
8 ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ 15000 1 4 1 1 - -
9 ΣΑΡΤΗ 19235 1 5 1 1 - -
10 ΣΥΚΙΑ 72892 2 6 2 2 - -

Σε  κάθε  συνεργείο  θα  υπάρχουν  διαθέσιμοι  και  δύο  επινώτιοι  ψεκαστήρες  με  τους  οποίους  θα 
ψεκάζονται οι περιοχές που δεν μπορεί να προσεγγίσει  ο ελκυστήρας (έλλειψη δρόμου, μεγάλη κλίση 
εδάφους,  περιφραγμένοι  ελαιώνες  κ.λ.π.).  Οι  επινώτιοι  ψεκαστήρες  θα  γεμίζουν  από  το  βυτίο  του 
ελκυστήρα.

Η ασφαλής και νόμιμη μεταφορά του προσωπικού στα σημεία ψεκασμού γίνεται με μέριμνα και 
ευθύνη των εργολάβων.

Σε  κάθε  συνεργείο  (μηχανοκίνητο  ή  κλασικό)  θα  οριστεί  από  τον  εργολάβο  ένας  αρχιεργάτης,  ο  
οποίος θα είναι γνώστης της αγροτικής περιοχής της αντίστοιχης Δημοτικής ή Τοπικής κοινότητας, ώστε  
να κατευθύνει  το συνεργείο στον ψεκασμό. Χρέη αρχιεργάτη μπορεί να εκτελέσει και ο οδηγός του 
ελκυστήρα ή του αγροτικού αυτοκινήτου μεταφορέα.

   Οι  στήλες  του  πίνακα  συμπληρώθηκαν  από  τη  Δ/νση  Αγροτικής  Οικονομίας  &  Κτηνιατρικής 
Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε περιοχής.

   
   Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των στοιχείων του πίνακα. Σε περίπτωση που για 

οποιοδήποτε λόγο χρειαστεί να τροποποιηθεί η σύνθεση των συνεργείων, αυτό θα μπορεί να γίνει μετά 
από αίτηση του εργολάβου και αντίστοιχη έγκριση της Υπηρεσίας.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 
ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Ή ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Δημοτική ή Τοπική κοινότητα  ………………………….……….

Δηλώνω  ότι  για  την  ανωτέρω  Δημοτική  /  Τοπική  κοινότητα  θα  συγκροτήσω 
συνεργείο /α σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ
ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ /
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ/ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ/ 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 
ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΔΗΓΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ
ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ / 
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΓΑΤΕΣ 
ΑΥΛΟΥ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ 
ΦΟΡΤΗΓΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ /
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ/
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ/
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 
ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΔΗΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ 
ΦΟΡΤΗΓΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ/
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΓΑΤ
ΕΣ ΜΕ 
ΨΕΚΑΣ
ΤΗΡΕΣ 
ΠΛΑΤ
ΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕ
ΠΩΝΥΜΟ 
ΑΡΧΙΕΡΓΑΤ
Η

1ο 

Συνεργείο

2ο 

Συνεργείο 
(αν 
προβλέπε
ται από 
τον 
Πίνακα Β)
3ο 

Συνεργείο 
(αν 
προβλέπε
ται από 
τον 
Πίνακα Β)
4ο 

Συνεργείο 
(αν 
προβλέπε
ται από 
τον 
Πίνακα Β)

Δηλώνω επίσης ότι :
Διαθέτω ανά συνεργείο δύο εφεδρικούς επινώτιους ψεκαστήρες.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ
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1ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
Εάν ένας εργολάβος επιθυμεί να αναλάβει τον ψεκασμό της Δημοτικής κοινότητας Γοματίου, θα 
συμπληρώσει το Υπόδειγμα ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 
ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Ή ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Δημοτική ή Τοπική κοινότητα  …………ΓΟΜΑΤΙΟΥ……………….……….

Δηλώνω  ότι  για  την  ανωτέρω  Δημοτική  /  Τοπική  κοινότητα  θα  συγκροτήσω 
συνεργείο /α σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ
ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ /
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ/ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ/ 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 
ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜ
Ο
ΟΔΗΓΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ
ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ / 
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΓΑΤΕΣ 
ΑΥΛΟΥ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜ
Ο
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ 
ΦΟΡΤΗΓΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ/
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ/
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ/
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 
ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ 
ΦΟΡΤΗΓΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΔΗΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ 
ΦΟΡΤΗΓΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ/
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΓΑΤ
ΕΣ ΜΕ 
ΨΕΚΑΣ
ΤΗΡΕΣ 
ΠΛΑΤ
ΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩ
ΝΥΜΟ 
ΑΡΧΙΕΡΓΑΤΗ

1ο 

Συνεργείο
π,χ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ/

 ΑΗ 123456/

Χ1234/ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ/

ΑΗ 123456

1 - (δεν προβλέπεται 
στο Γομάτι)

- - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ
ΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 
(Μπορεί να 
είναι ο ίδιος ο 
οδηγός του 
ελκυστήρα)

2ο 

Συνεργείο 
(αν 
προβλέπε
ται από 
τον 
Πίνακα Β)

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ 
ΧΡΗΣΤΟΥ /

 ΑΗ 023456/

Χ 2345/

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ/

ΑΗ 003456

1 - (δεν προβλέπεται 
στο Γομάτι)

- - ΕΥΘΥΜΙΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
(Μπορεί να 
είναι ο ίδιος ο 
οδηγός του 
ελκυστήρα ή 
κάποιος 
άλλος)

3ο 

Συνεργείο 
(αν 
προβλέπε
ται από 
τον 
Πίνακα Β)

-(Δεν προβλέπεται 
στο Γομάτι)

4ο 

Συνεργείο 
(αν 
προβλέπε
ται από 
τον 
Πίνακα Β)

-(Δεν προβλέπεται 
στο Γομάτι)

Δηλώνω επίσης ότι : Διαθέτω ανά συνεργείο δύο εφεδρικούς επινώτιους ψεκαστήρες.
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ
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2ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
Εάν ένας εργολάβος επιθυμεί να αναλάβει τον ψεκασμό της Δημοτικής κοινότητας Ν. Μαρμαρά, θα 
συμπληρώσει το Υπόδειγμα ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 
ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Ή ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Δημοτική ή Τοπική κοινότητα  …………Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ……………….……….

Δηλώνω  ότι  για  την  ανωτέρω  Δημοτική  /  Τοπική  κοινότητα  θα  συγκροτήσω 
συνεργείο /α σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ
ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ /
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ/ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ/ 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 
ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΔΗΓΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ
ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ / 
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΓΑΤΕΣ 
ΑΥΛΟΥ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ 
ΦΟΡΤΗΓΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ/
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ/
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ/
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 
ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ 
ΦΟΡΤΗΓΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜ
Ο
ΟΔΗΓΟΥ 
ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ 
ΦΟΡΤΗΓΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ/
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΓΑΤΕΣ 
ΜΕ 
ΨΕΚΑΣΤ
ΗΡΕΣ 
ΠΛΑΤΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩ
ΝΥΜΟ 
ΑΡΧΙΕΡΓΑΤΗ

1ο 

Συνεργείο
π.χ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ/

 ΑΗ 123456/

Χ1234/ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ/

ΑΗ 123456

1 - - - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛ
ΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 
(Μπορεί να 
είναι ο ίδιος ο 
οδηγός του 
ελκυστήρα)

2ο 

Συνεργείο 
(αν 
προβλέπε
ται από 
τον 
Πίνακα Β)

- - - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ 
ΧΡΗΣΤΟΥ /

 ΑΗ 023456/

Χ 2345/

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ/

ΑΗ 003456

6 ΕΥΘΥΜΙΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
(Μπορεί να 
είναι ο ίδιος ο 
οδηγός του 
αγροτικού 
αυτοκινήτου ή 
κάποιος 
άλλος)

3ο 

Συνεργείο 
(αν 
προβλέπε
ται από 
τον 
Πίνακα Β)

- - - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ 
ΧΡΗΣΤΟΥ /

 ΑΗ 000456/

Χ 0045/

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ 
ΧΡΗΣΤΟΥ 

ΑΗ 000456

6 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛ
ΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 

 (Μπορεί να 
είναι ο ίδιος ο 
οδηγός του 
αυτοκινήτου)

4ο 

Συνεργείο 
(αν 
προβλέπε
ται από 
τον 
Πίνακα Β)

-(Δεν προβλέπεται 
στο Ν. Μαρμαρά)

- - - - - -

Δηλώνω επίσης ότι : Διαθέτω ανά συνεργείο δύο εφεδρικούς επινώτιους ψεκαστήρες.
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ
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(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ’ αριθ 2/2013)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 1

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω (παράγραφοι Ι,ΙΙ, ΙΙΙ, 
IV,V,VI, )
∆ικαίωµα συμμετοχής στο διαγωνισµό έχουν υποψήφιοι προερχόμενοι από χώρες µέλη της Ε.Ε., 

από τις  χώρες µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου,  από τις  χώρες που έχουν υπογράψει  και 
κυρώσει  τη  Συμφωνία  περί  ∆ηµοσίων  συµβάσεων  του  Παγκόσμιου  Οργανισμού  Εμπορίου,  η  οποία 
κυρώθηκε στην Ελλάδα µε το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α/27-6-97, 5147), καθώς και από τρίτες χώρες που 
έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης ή διµερείς συµφωνίες µε την Ε.Ε.

∆εν γίνονται δεκτοί στο διαγωνισµό:
Όσοι  αποκλείσθηκαν  τελεσίδικα  από  διαγωνισμούς  ∆ηµοσίων  Υπηρεσιών  ή  Ν.Π.∆.∆.  γιατί  δεν 
εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. 
Όσοι έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα που αφορά την επαγγελµατική διαγωγή τους βάσει απόφασης, η 
οποία έχει ισχύ δεδικασμένου. 
Όσοι  έχουν  προβεί  σε  ψευδείς  δηλώσεις  όσον  αφορά  τα  απαιτούμενα  για  την  συμμετοχή  τους  σε 
διαγωνισμούς υποβολής προσφοράς, στοιχεία. 
Όσοι έχουν διαπράξει  βαρύ επαγγελµατικό παράπτωµα που µπορεί να διαπιστωθεί  µε οποιοδήποτε 
τρόπο. 

Όσοι έχουν τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης, παύσης των πληρωµών µε δικαστική απόφαση και 
υφίσταται εκκρεµής δίκη που απειλεί να επιφέρει ολική ή µερική απώλεια του δικαιώµατος διαχείρισης 
ή διάθεσης των περιουσιακών τους στοιχείων.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς τοποθετούνται υποχρεωτικά 

Α. Τα αναφερόμενα κατωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής. 

Ειδικότερα, οι προσφέροντες υποβάλλουν ανά κατηγορία τα εξής δικαιολογητικά :

I. Οι ‘Έλληνες πολίτες:

Α. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό (όπως προβλέπεται στο άρθρο 12 παρ. 4 της παρούσας)
Β.  Υπεύθυνη  Δήλωση  της  παρ.  4  του  άρθρου  8  του  Ν1599/1986(Α  ’75),  όπως  εκάστοτε  ισχύει  με  

θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής στην οποία:
(1). Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού.
(2). Να δηλώνεται, ότι, μέχρι και τη μέρα υποβολής της προσφοράς τους:
- Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα.

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής 
δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EEL 531 της 29.01.1998, σελ. 1).
Δωροδοκία,  όπως αυτή ορίζεται  αντίστοιχα στο άρθρο 3  της Πράξης  του Συμβουλίου  της 26ης 

Μαΐου 1997 (ΕΕ  C 195  της 26.06.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 της παραγράφου 1 της κοινής 
δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EEL 358 της 31.12.1998, σελ. 2)
Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EEC 316 Της 27.11.1995, σελ.48).
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 
31/308/ΕΟΚ  του  Συμβουλίου  της  10ης Ιουνίου  1991,  για  την  πρόληψη  χρησιμοποίησης  του 
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χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  τη  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες 
(ΕΕL 166 της 28.06.1991 σελ. 77 Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/εκ του 
Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  Συμβουλίου  ,  EEL 344  της  20.12.2001  σελ.  76)  η  οποία 
ενσωματώθηκε με το Ν. 2331/1995 (Α’ 173) και τροποποιήθηκε με το Ν. 3424/2005 (Α’ 305).
Για αδικήματα, σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για αδίκημα 
υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας.

-  Δεν τελούν σε πτώχευση και δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
- Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους.
- Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα.
- Δεν  τελούν  υπό  κοινή  εκκαθάριση  του  Ν.  2190/20  (Α’101),  όπως  εκάστοτε  ισχύει,  ή  άλλες 

ανάλογες  καταστάσεις  και  επίσης ότι  δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή 
ειδικής  εκκαθάρισης  των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες  καταστάσεις  (ισχύει 
μόνο για ΑΕ).

(3).  Να  αναλαμβάνεται  η  υποχρέωση  για  την  έγκαιρη  και  προσήκουσα  προσκόμιση  των 
δικαιολογητικών, της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π_ 118/2007 και σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π_ 118/2007.

(4). Ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 
Γ. Εφόσον οι υποψήφιοι συμμετέχουν στο Διαγωνισμό με αντιπρόσωπο τους υποβάλλουν μαζί με τη  

προσφορά τους παραστατικό εκπροσώπησης.
Δ.  Συμπληρωμένα  από  τον  εργολάβο,  υποδείγματα  (Πίνακες  ικανότητας  συγκρότησης  συνεργείων) 

σύμφωνα με το παράρτημα Α για τις  Δημοτικές  ή Τοπικές Κοινότητες για τις  οποίες υποβάλει 
προσφορά.

Ε.  Υπεύθυνη   δήλωση  της  παρ.  4  του  άρθρου  8  του  Ν1599/1986  (Α’75),  όπως  εκάστοτε  ισχύει  με 
θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής στην οποία:

(1) Να δηλώνονται οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης και να δηλώνεται αν έχει 
επιβληθεί στο συμμετέχοντα η ποινή αποκλεισμού από διαγωνισμούς, με αμετάκλητη απόφαση 
του  Υπουργού Ανάπτυξης  κατά τα άρθρα  18,34  και  39  του  ΠΔ 118/2007  (ΦΕΚ 150 Α 2007)  « 
Κανονισμός  Προμηθειών  Δημοσίου».  Εάν  η  ποινή  του  αποκλεισμού  επιβλήθηκε  για  ορισμένο 
χρόνο,  το  στοιχείο  τούτο  λαμβάνεται  υπόψη  για  την  απόρριψη  της  προσφοράς,  μόνο  για  το 
χρονικό αυτό διάστημα.

(2)  Να  αναλαμβάνεται  η  υποχρέωση  για  την  έγκαιρη  και  προσήκουσα  προσκόμιση  των  εξής 
δικαιολογητικών κατά το στάδιο της κατακύρωσης:

- αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας γεωργικών ελκυστήρων,
- αντίγραφα αδειών οδήγησης των οδηγών των γεωργικών ελκυστήρων,
- αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας των αγροτικών φορτηγών αυτοκινήτων των μεταφορέων,
- αντίγραφα αδειών οδήγησης των οδηγών  αγροτικών φορτηγών αυτοκινήτων των μεταφορέων,
- αντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων των γεωργικών ελκυστήρων,
- αντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων των αγροτικών φορτηγών αυτοκινήτων των μεταφορέων,
(3) Να δηλώνεται ότι:
- για τα αναφερόμενα στα υποδείγματα του Παραρτήματος Α, ονοματεπώνυμο αυτών που θα εργαστούν 

στη  δακοκτονία,  έχει  εξασφαλιστεί  η  συνεργασία  με  κάθε  νόμιμο  τρόπο  (π.χ.  υπογραφή 
συμβάσεων, υπεύθυνων δηλώσεων κ.λ.π.) για το χρονικό διάστημα 1/7/2013 έως 31/10/2013. Δεν 
χρειάζεται να προσκομιστούν στην Επιτροπή του Διαγωνισμού αλλά να παραμείνουν στην κατοχή 
του Διαγωνιζόμενου για πιθανό έλεγχο της Υπηρεσίας.

- ότι θα εξασφαλίσουν τον απαραίτητο αριθμό επινώτιων ψεκαστήρων που απαιτούνται για τους πεζούς 
ψεκαστές και ότι σε κάθε συνεργείο θα υπάρχουν και δύο (2) εφεδρικοί ψεκαστήρες.

    - ότι θα παρέχει στους ψεκαστές κατά την ώρα εκτέλεσης των ψεκασμών τα κατάλληλα προστατευτικά  
μέσα (όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Γ, Κεφ. V της παρούσας προκήρυξης).
    - ότι όλες οι υπογραφές που αναφέρονται στα κατατεθειμένα Υποδείγματα είναι γνήσιες.

II. Οι αλλοδαποί:

Α. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό (όπως προβλέπεται στο άρθρο 12 παρ. 4 της παρούσας).
Β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, η οποία θα έχει το περιεχόμενο που 

αναφέρεται πιο πάνω, υπό στοιχ. 1.Β.
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Γ. Εφόσον οι υποψήφιοι συμμετέχουν στο Διαγωνισμό με αντιπρόσωπο τους υποβάλλουν μαζί με την 
προσφορά τους παραστατικό εκπροσώπησης.

Δ. Συμπληρωμένες από τον εργολάβο, καταστάσεις σύμφωνα με τους ΠΙΝΑΚΕΣ του παραρτήματος Α.
Ε. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, η οποία θα έχει το περιεχόμενο που  

αναφέρεται πιο πάνω, υπό στοιχ. 1.Ε.

III. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:

α  .  Όλα  τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  της  παραγράφου  Α.1.  κατά  περίπτωση.  Διευκρινίζεται  ότι  οι 
απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τους διαχειριστές, στις 
περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και από τον πρόεδρο του Δ.Σ. και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις  
περιπτώσεις Α.Ε.

β .  Για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού προσκομίζουν 
επιπρόσθετα:

i. Αντίγραφο του καταστατικού, όπως τροποποιημένο ισχύει, νόμιμα δημοσιευμένου (μαζί με 
τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ.  [τ.  Α.Ε.  και  Ε.Π.Ε.],  προκειμένου για  Ε.Π.Ε.),  καθώς και,  επιπρόσθετα,  επί 
Ανωνύμων Εταιριών, ανακοίνωση καταχώρισης στο οικείο Μ.Α.Ε. του καταστατικού της Εταιρίας 
(το οποίο πρέπει να προσκομίζεται  κωδικοποιημένο)  και  της συγκρότησης του Διοικητικού της 
Συμβουλίου,  μαζί  με  αντίστοιχα  Φ.Ε.Κ.  (τ.  Α.Ε.  και  Ε.Π.Ε),  στα  οποία  έχουν  γίνει  οι  σχετικές 
δημοσιεύσεις και

ii. Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να 
προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης 
αυτού. 

γ . Αντιστοίχως, τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα προσκομίζουν επιπρόσθετα:
i. Αντίγραφο του καταστατικού του νομικού προσώπου, όπως τροποποιημένο ισχύει,  και  των 

εγγράφων από τα οποία αποδεικνύεται, με βάση τη νομοθεσία της χώρας όπου έχει την έδρα του,  
η  τήρηση  των προβλεπόμενων  κανόνων  δημοσιότητας  ως  προς  ότι  αφορά την  ίδρυση  και  τις 
μεταβολές αυτού, καθώς και, επιπρόσθετα, για τα νομικά πρόσωπα (Α.Ε. ή άλλα) που διοικούνται  
από συλλογικό όργανο (Δ.Σ.),  αντίγραφο της απόφασης  συγκρότησης του συλλογικού οργάνου 
διοίκησης και των εγγράφων από τα οποία αποδεικνύεται η τήρηση, ως προς το όργανο αυτό, των 
αντιστοίχων κανόνων δημοσιότητας και

ii. Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής της χώρας όπου έχει την έδρα του, από την 
οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα 
διοίκησης αυτού.

IV.  Οι Συνεταιρισμοί:

Κατά περίπτωση τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω.
Α.1.  Διευκρινίζεται  ότι :  α) το προσκομιζόμενο απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο 

αφορά  τον  Πρόεδρο  του  Δ.Σ.  του  συνεταιρισμού  και  β)  οι  απαιτούμενες  κατά  τα  ανωτέρω 
υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται απ’ αυτόν.

  V.  Οι Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:

α. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά Α.1., για τον κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην 
ένωση. Επισημαίνεται ότι η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τον όρο ότι η εγγύηση 
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.

β.  Δήλωση  σύστασης  ένωσης  προμηθευτών  νόμιμα  θεωρημένη  για  το  γνήσιο  της  υπογραφής  των 
δηλούντων,  στην  οποία  θα  φαίνεται  το  αντικείμενο  των  εργασιών  του  καθενός  από  τους 
συμμετέχοντες, το μέρος των ψεκασμών που αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών επί του συνόλου 
της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής (Περιφερειακή Ενότητα 
Χαλκιδικής) και το πρόσωπο που ενδεχομένως τον αναπληρώνει.
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VI.   Σε  περίπτωση  μη  υποβολής  των  αναφερόμενων  πιο  πάνω  δικαιολογητικών,  η  προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Β. Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Εντός του φακέλου αυτού 
τοποθετούνται  τα  στοιχεία  της  οικονομικής  προσφοράς,  σύμφωνα  με  όσα  αναφέρονται  στην 
οικεία θέση των άρθρων 3ου και 5ου του παρόντος παραρτήματος.

1.2 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007, ο προσφέρων στον 
οποίον  πρόκειται  να  γίνει  η  κατακύρωση,  εντός  προθεσμίας  είκοσι  (20)  ημερών  από  την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα 
με τον Ν.2672/1998 οφείλει να υποβάλει , σε σφραγισμένο φάκελο, τα αναφερόμενα παρακάτω 
έγγραφα ή δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 του Π.Δ. 118/2007:

Α. Τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 6 παρ. 2 ή 3 του 118/2007, κατά περίπτωση.
Αναλυτικότερα:

1. Οι Έλληνες πολίτες:

α . Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως 
άνω  έγγραφης  ειδοποίησης,  από  το  οποίο  να  προκύπτει,  ότι  δεν  έχουν  καταδικασθεί  με 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα ακόλουθα αδικήματα:

i. Tα προβλεπόμενα στο άρθρο 43 παρ. 1 του Π.Δ. 60/2007, δηλαδή:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής 

δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EEL 531 της 29.01.1998, σελ. 1).
 β.  Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της Πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 

1997 (ΕΕ  C 195  της 26.06.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 της παραγράφου 1 της κοινής δράσης 
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EEL 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 (EEC 316 Της 27.11.1995, σελ.48).

   δ. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας  
31/308/ΕΟΚ  του  Συμβουλίου  της  10ης Ιουνίου  1991,  για  την  πρόληψη  χρησιμοποίησης  του 
χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  τη  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες 
(ΕΕL 166 της 28.06.1991 σελ. 77 Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/εκ του 
Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  Συμβουλίου  ,  EEL 344  της  20.12.2001  σελ.  76)  η  οποία 
ενσωματώθηκε με το Ν. 2331/1995 (Α’ 173) και τροποποιήθηκε με το Ν. 3424/2005 (Α’ 305).

ii Υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεοκοπία (άρθρο 6 
παρ. 2 εδ. α ‘ περ. 2 του Π.Δ. 118/2007).

β . Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από 
την κοινοποίηση της άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε 
πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. α ‘ περ. 
2 του Π.Δ. 118/2007)

γ . Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά 
την  ημερομηνία  της  ως  άνω  ειδοποίησης,  είναι  ενήμεροι  ως  προς  τις  υποχρεώσεις  τους  που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας ή επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις τους (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. α ‘ περ. 1 του Π.Δ. 118/2007).

Σε περίπτωση εγκατάστασης 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.
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δ .  Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους 
σ’αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου 
ότι  εξακολουθούν  να  παραμένουν   εγγεγραμμένοι  μέχρι  την  επίδοση  της  ως  άνω  έγγραφης 
ειδοποίησης (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. α ‘ περ, 4 του Π.Δ. 118/2007).

Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα απαιτείται σχετική βεβαίωση από αρμόδια αρχή 
του δημοσίου.

2. Οι αλλοδαποί:

α . Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της 
χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως 
άνω  έγγραφης  ειδοποίησης  ,  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  δεν  έχουν  καταδικασθεί  με 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α ‘ παρ. 
2  του  άρθρου  6  του  Π.Δ.  118/2007,  όπως  αυτά  εξειδικεύονται  ανωτέρω  στην  παρούσα 
παράγραφο, υπό στοιχ. Α.1.α ‘(άρθρο 6 παρ. 2 εδ. β’ περ. 1 του Π.Δ. 118/2007).

β . Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης 
τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. (2) του εδ. 
α’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι  
πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ (3) του εδ. α’ της παρ. 2 του ίδιου άρθρου (άρθρο 6 παρ. 2  
εδ. β’ περ. 2 του Π.Δ. 118/2007).

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής  της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν  
εγγεγραμμένοι  στα  μητρώα  του  οικείου  Επιμελητηρίου  ή  σε  ισοδύναμες  επαγγελματικές 
οργανώσεις,  κατά  την  ημέρα  διενέργειας  του  διαγωνισμού  και  εξακολουθούν  να  παραμένουν 
εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. β’ περ. 3  
του Π.Δ. 118/2007).

3. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:

α. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες ή αλλοδαπούς, αντίστοιχο 
(άρθρο  6  παρ.  2  εδ.  γ’  περ.  1  του  Π.Δ.  118/2007).  Διευκρινίζεται  ότι,  για  τη  διαπίστωση  των  
οργανισμών  κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι με οποιαδήποτε σχέση 
εργασίας απασχολούμενοι στο συμμετέχον διαγωνισμό νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων 
των  διοικούντων  αυτό,  προσκομίζονται,  εκτός  από  τα  αναφερόμενα  πιο  πάνω  στοιχεία 
(καταστατικό, στοιχεία για τα όργανα διοίκησης κ.λ.π. ), τα εξής:

i ) Από τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα: α) κατάσταση του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης κατά  
ειδικότητα, θεωρημένη από αρμόδια αρχή και β) υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του 
ν.  1599/1986,  του εκπροσωπούντος το νομικό πρόσωπο,  νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της  
υπογραφής, με την οποία δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι 
οι απασχολούμενοι σε αυτό.

ii) Από τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα : α) κατάσταση του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης 
κατά ειδικότητα, θεωρημένη από αρμόδια αρχή όπου έχει την έδρα του το νομικό πρόσωπο και β)  
υπεύθυνη δήλωση του εκπροσωπούντος το νομικό πρόσωπο, ενώπιων δικαστικής η διοικητικής 
αρχής ή συμβολαιογράφου ή άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας όπου αυτό έχει την έδρα του, με 
την  οποία  δηλώνονται  οι  ασφαλιστικοί  φορείς  στους  οποίους  είναι  ασφαλισμένοι  οι 
απασχολούμενοι σε αυτό.

Οι ανωτέρω δηλώσεις υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου.
β. 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  ειδική  εκκαθάριση  του 
ν.1892/1990 ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και , επίσης, ότι 
δεν  τελούν  υπό  διαδικασία  έκδοσης  απόφασης  κοινής  ή  ειδικής  εκκαθάρισης  των  ανωτέρω 
νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα)(άρθρο 
6 παρ. 2 εδ. γ’ περ. 2 του Π.Δ. 118/2007).

Σελίδα 15 από 40

ΑΔΑ: ΒΕΝΕ7ΛΛ-Σ3Κ



γ.  Ειδικότερα,  τα  ανωτέρω  νομικά  πρόσωπα  πρέπει  να  προσκομίζουν  για  τους  διαχειριστές,  στις 
περιπτώσεις  των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και των προσωπικών εταιρειών και για τον 
πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες, 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 της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ.2 του άρθρου 6 του 
Π.Δ.  118/2007, όπως αυτά εξειδικεύονται ανωτέρω στην παρούσα παράγραφο, υπό  στοιχ. Α.1.α’  
(άρθρο 6 παρ. 2 εδ. γ’ περ. 3 του Π.Δ. 118/2007).

δ.  Επί  ημεδαπών  ανωνύμων  εταιρειών,  τα  προαναφερόμενα  πιστοποιητικά  της  εκκαθάρισης  ή 
διαδικασίας  έκδοσης  απόφασης  εκκαθάρισης,  εκδίδονται,  όσον αφορά στην κοινή  εκκαθάριση 
από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της 
οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε. και,  όσον αφορά στην ειδική 
εκκαθάριση του ν. 1892/1990, από το αρμόδιο Εφετείο 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 
Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. γ’  
περ. 4 του Π.Δ. 118/2007).

4. Οι Συνεταιρισμοί

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της 
χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως 
άνω έγγραφης  ειδοποίησης  από το  οποίο να προκύπτει  ότι  ο  Πρόεδρος του Διοικητικού τους 
Συμβουλίου  δεν  έχει  καταδικαστεί  με  αμετάκλητη  δικαστική  απόφαση  για  κάποιο  από  τα 
αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ 118/2007, όπως αυτά 
εξειδικεύονται ανωτέρω στην παρούσα παράγραφο, υπό στοιχ. Α.1. α’ (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. δ’ περ. 
1 του Π.Δ. 118/2007).

β. τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α’ της παρ. 2 του άρθρου του Π.Δ. 118/2007,  
εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β’ της παρ. 2 του 
άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα και 
της περίπτωσης (2) του εδ. γ’ της παρ. 2 του ίδιου άρθρου (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. δ’ περ. 2 του Π.Δ.  
118/2007).

γ. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. δ’ περ. 3 του 
Π.Δ. 118/2007).

5. Οι Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:

Τα  παραπάνω  κατά  περίπτωση  δικαιολογητικά,  για  κάθε  προμηθευτή  που  συμμετέχει  στην  Ένωση 
(άρθρο 6 παρ. 2 εδ. ε’  του Π.Δ. 118/2007).

6.  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, δύνανται 
να αντικατασταθούν αυτά από υπεύθυνη δήλωση του υπόχρεου προς υποβολή δικαιολογητικού, η 
οποία γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας στην οποία 
είναι εγκατεστημένος. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη 
χώρα  δεν  εκδίδονται  τα  συγκεκριμένα  έγγραφα  και  ότι  δεν  συντρέχουν  στο  συγκεκριμένο 
πρόσωπο  οι  ανωτέρω  νομικές  καταστάσεις.  Η  υποχρέωση  αυτή  αφορά  όλες  τις  πιο  πάνω 
κατηγορίες υποψηφίων.

7. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών επιφέρει τον αποκλεισμό του 
προμηθευτή από το διαγωνισμό και την επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 20 παρ.2 του Π.Δ. 
118/2007.   

Άρθρο 2
Προσφορά Ενώσεων Προμηθευτών
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Η Ένωση Προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους 
τους  προμηθευτές,  που αποτελούν την ένωση,  είτε  από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτημένο με 
συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 
είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών.

Με  την  υποβολή  της  προσφοράς  κάθε  μέλους  της  ένωσης  ευθύνεται  εις  ολόκληρο.  Σε  περίπτωση 
κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αύτη εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης 
της σύμβασης.

Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν 
μπορεί να ανταποκριθεί, αντιστοίχως, στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης 
των  προσφορών,  με  τα  υπόλοιπα  μέλη  συνεχίζουν  να  έχουν  ευθύνη  ολόκληρης  της  κοινής 
προσφοράς με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους.

Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη 
συνεχίζουν να έχουν ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους.

Τα υπόλοιπα μέλη της  ένωσης  και  στις  δύο περιπτώσεις  μπορούν  να  προτείνουν  αντικαταστάτη.  Η 
αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του αρμόδιου οργάνου.

Άρθρο 3
Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών- Κατάρτιση και περιεχόμενο προσφορών

Όσοι  επιθυμούν  να  λάβουν  μέρος  στον  διαγωνισμό,  πρέπει  να  καταθέσουν  έγγραφες  και 
ενσφράγιστες  προσφορές  μέχρι  την  7-6-2013   και  ώρα  11:00  πμ  στο  γραφείο  του  Τμήματος 
Προμηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, 1ος όροφος,, Διοικητήριο Πολύγυρος, ΤΚ 63100, 
Χαλκιδική, τηλ. 2371351282.
Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται 
με απόδειξη.
Προσφορές  που  περιέχονται  στην  Υπηρεσία  με  οποιοδήποτε  τρόπο,  πριν  από  την  διενέργεια  του 
διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων 
Διαγωνισμών, που παραλαμβάνει τις προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται 
παραπάνω, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη 
διαδικασία.
Προσφορές  που  υποβάλλονται  ή  περιέχονται  στην  Υπηρεσία,  με  οποιοδήποτε τρόπο,  εκπρόθεσμα 
επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγιστούν.
Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα.

Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
   α.      Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» .
   β.      Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, ήτοι: Δ/νση Αγρ. Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.
   γ.       Ο αριθμός της διακήρυξης.
   δ.       Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
   ε.        Τα στοιχεία του αποστολέα.
3.5       Μέσα στον κλειστό κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται:
3.5.1.   Τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, συμπεριλαμβανόμενης της εγγύησης συμμετοχής στο 

διαγωνισμό.
3.5.2      Χωριστός  σφραγισμένος  φάκελος  με  την  ένδειξη  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,  στον  οποίο 

τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. Πιο συγκεκριμένα:
α. Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια από την οικονομική προσφορά, η οποία 

πρέπει να είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με όσα ζητούνται από την παρούσα διακήρυξη.
β.  Οι  τιμές  πρέπει  να  περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (προβλεπόμενοι  φόροι,  δασμοί, 

ασφάλιστρα,  κόστος  εκτελωνισμού,  νόμιμες  κρατήσεις  και  άλλες  σχετικές  δαπάνες)  εκτός  του 
Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά. Η συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α., θα ληφθεί υπόψη για τη 
σύγκριση των προσφορών.
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γ. Σε περιπτώσεις προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία 
θέση της οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ». Εάν έχει παραληφθεί η αναγραφή τιμής 
ακόμη και αν υπάρχει η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ», θεωρείται αμαχήτως ότι οι  αντίστοιχες υπηρεσίες 
έχουν προσφερθεί δωρεάν.

3.6.  Οι  προσφορές  υπογράφονται  από  τον  προσφέροντα  ή  τυχόν  ορισθέντα  αντιπρόσωπο  του.  Σε 
περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η προσφορά υπογράφεται από κάθε μέλος της ή, διαφορετικά, 
από τον τυχόν ορισθέντα εκπρόσωπο τους.

3.7.  Στα  περιεχόμενα  του  φακέλου  συμμετοχής  δεν  πρέπει  σε  καμία  περίπτωση  να  εμφανίζονται 
οικονομικά  στοιχεία.  Τυχόν  εμφάνιση  οικονομικών  στοιχείων  (συμπεριλαμβανομένων  λέξεων 
όπως «δωρεάν») αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.

3.8. Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3.9. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς, καθώς και ο σφραγισμένος φάκελος των δικαιολογητικών 

των άρθρων 6 παρ. 2 και 3 και 8α του Π.Δ. 118/2007 που υποβάλλεται από τον προσφέροντα στον 
οποίο πρόκειται να γίνει κατακύρωση, πρέπει να φέρουν και αυτοί εξωτερικώς τις ίδιες ενδείξεις 
με τον κυρίως φάκελο της προσφοράς.

3.10. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν είναι δυνατόν λόγω του μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν 
στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με 
την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

3.11. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις ή άλλου είδους 
αλλοιώσεις.  Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση ή προσθήκη,  αυτή πρέπει να 
είναι  καθαρογραμμένη  και  μονογραμμένη  από  τον  προσφέροντα,  το  δε  αρμόδιο  όργανο 
αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή 
προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’αυτήν διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν 
ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής του διαγωνισμού.

3.12. Ο προσφέρων εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α’ 
του Π.Δ. 118/2007 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 οποιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή 
εμμέσως, τους ανωτέρω όρους.

3.13.  Μετά  τη  κατάθεση  της  προσφοράς,  επί  νομίμως  υποβληθέντων  δικαιολογητικών,  οι 
διαγωνιζόμενοι  παρέχουν διευκρινίσεις  μόνον  όταν  αυτές  ζητούνται  από αρμόδιο  όργανο είτα 
κατά  την  ενώπιον  διαδικασία,  είτε  κατόπιν  εγγράφου  της  Υπηρεσίας,  μετά  από  σχετική 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα 
παραπάνω,  λαμβάνονται  υπόψη  μόνον  εκείνες  που  αναφέρονται  στα  σημεία  για  τα  οποία 
υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.

3.14. Αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της διακήρυξης έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό των 
προσφορών.  Επισημαίνεται  ότι  οι  τεχνικές  προδιαγραφές  αποτελούν  στο  σύνολο  τους 
απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτές συνεπάγεται απόρριψη της 
προσφοράς (άρθρα 3 παρ. 7 και 20 παρ. α του Π.Δ. 118/2007).

3.15. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
3.16. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση που υποβληθούν δεν λαμβάνονται  

υπόψη.
3.17. Στην οικονομική προσφορά θα δίνονται τιμές που θα αφορούν το σύνολο της εργολαβίας ή μέρος 

αυτής (μία ή περισσότερες Δημοτικές και τοπικές Κοινότητες).
3.18.  Απορρίπτονται  προσφορές  επιχειρήσεων  που  κατά  παράβαση  των  άρθρων  138  και  182  της 

Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.

Άρθρο 4
Χρόνος ισχύος προσφορών

1.Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την 
επομένη  της  διενέργειας  του  διαγωνισμού,  καθώς  και  για  το  χρόνο  που  αποδέχτηκαν  να 
παρατείνουν την προσφορά τους.

2.Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των 120 ημερών απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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3.Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο 120 ημέρες. Μετά τη λήξη 
και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα 
του  διαγωνισμού  υποχρεωτικά  ματαιώνονται,  εκτός  εάν  η  αναθέτουσα  αρχή  κρίνει,  κατά 
περίπτωση,  αιτιολογημένα  ότι  η  συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί  το  δημόσιο  συμφέρον, 
οπότε  οι  συμμετέχοντες  στον  διαγωνισμό  μπορούν  να  επιλέξουν,  είτε  αν  παρατείνουν  την 
προσφορά τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με 
όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.    

Άρθρο 5
Προσφερόμενη τιμή

1. Στην οικονομική προσφορά θα δίνονται τιμές που θα αφορούν το σύνολο της εργολαβίας ή μέρος 
αυτής (μία ή περισσότερες Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες).

   Σε  καμία περίπτωση δεν θα γίνονται  δεκτές προσφορές που αφορούν τμήματα των Δημοτικών ή  
Τοπικών κοινοτήτων.

2. Η τιμή θα δίνεται σε ευρώ και θα αναφέρεται ανά προστατευόμενο ελαιόδεντρο. Οι αριθμοί θα 
γράφονται αριθμητικώς με τρία (3) δεκαδικά ψηφία και ολογράφως.

3. Προσφορές  που  αναφέρονται  σε  άλλο  τρόπο  αμοιβής  του  αναλαμβανομένου  έργου 
απορρίπτονται.

4. Στη τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός 
του Φ.Π.Α.

5. Η αξία του ψεκασμού υπόκειται σε κρατήσεις 3,072% για Μ.Τ.Π.Υ. και χαρτόσημο 8% για φόρο 
εισοδήματος.

6. Ο Φ.Π.Α. θα βαρύνει την Υπηρεσία και δεν θα συμπεριλαμβάνεται στην τιμή προσφοράς.
7. Η ανώτερη τιμή δεν πρέπει να υπερβαίνει την τιμή που αναγράφεται στον παρακάτω πίνακα Α. 

Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ 
ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΑ

ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ 
ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΟ ΣΕ €

1 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19590 0,057
2 ΓΟΜΑΤΙ 61643 0,057
3 ΙΕΡΙΣΣΟΣ 17692 0,057
4 Μ. ΠΑΝΑΓΙΑ 77606 0,057
5 ΝΙΚΗΤΗ 160970 0,060
6 Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ 125396 0,048
7 Ν. ΡΟΔΑ 21571 0,057
8 ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ 15000 0,057
9 ΣΑΡΤΗ 19235 0,057
10 ΣΥΚΙΑ 72892 0,057

ΣΥΝΟΛΟ 591595

8. Εφόσον  από  την  προσφορά  δεν  προκύπτει  με  σαφήνεια  η  προσφερόμενη  τιμή,  η  προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Άρθρα 6
Διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών- Ανακοίνωση τιμών

6.1 Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από το αρμόδιο συλλογικό όργανο διενέργειας του 
διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή Διαγωνισμού).

6.2 Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία 
και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη.

6.3   Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

Σελίδα 19 από 40

ΑΔΑ: ΒΕΝΕ7ΛΛ-Σ3Κ



Αποσφραγίζονται  οι  κυρίως φάκελοι,  μονογράφονται  δε και  σφραγίζονται  από την Επιτροπή όλα τα 
δικαιολογητικά κατά φύλλο.

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται  
από  την  Επιτροπή  και  τοποθετούνται  σε  νέο  φάκελο,  ο  οποίος  επίσης  σφραγίζεται  και 
υπογράφεται από την ίδια την Επιτροπή.

Μετά την  αποσφράγιση  των προσφορών η  Επιτροπή του  διαγωνισμού  προβαίνει  στην  καταχώρηση 
όσων έχουν υποβάλει προσφορές σε πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της.

6.4        Οι  φάκελοι  των  οικονομικών  προσφορών  αποσφραγίζονται  μετά  την  ολοκλήρωση  της  
αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών.

6.5.      Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την 
αξιολόγηση  των  τεχνικών  και  λοιπών  στοιχείων,  δεν  αποσφραγίζονται,  αλλά  επιστρέφονται, 
εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον έχει 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ένδικων μέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση 
από τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο.

6.6. Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών 
λαμβάνουν  γνώση  των  συμμετασχόντων  στο  διαγωνισμό,  καθώς  επίσης  και  των  τιμών  που 
προσφέρθηκαν.

6.7. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει  
η κατακύρωση, η Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει επίσης στην αποσφράγιση του φακέλου 
των δικαιολογητικών των άρθρων 6 παρ. 2 και 8α παρ. 1 του Π.Δ. 118/2007, σε ημερομηνία και 
ώρα  που  θα  γνωστοποιηθεί  στους  συμμετέχοντες,  των  οποίων  έγινε  τεχνικά  αποδεκτή  η 
προσφορά, με σχετική ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί με  fax, τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες 
προ της ημερομηνίας αποσφράγισης του φακέλου. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, 
να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών των άρθρων 
6  παρ.  2  και    8α παρ.  1  του  Π.Δ.  118/2007,  λαμβάνουν  γνώση  των  δικαιολογητικών  που 
κατατέθηκαν.  Τα  δικαιολογητικά  αυτά  προσκομίζονται  από  τον  διαγωνιζόμενο  στον  οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, που φέρει ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης 
προσφορών.

6.8. Το αποτέλεσμα της κατακύρωσης του διαγωνισμού θα γνωστοποιηθεί εγγράφως σε όλους 
τους συμμετέχοντες που υπέβαλαν παραδεκτές και τεχνικώς αποδεκτές προσφορές.

Άρθρο 7
Αξιολόγηση προσφορών- κατακύρωση διαγωνισμού

7.1. Το κριτήριο για την κατακύρωση των ψεκασμών και την τελική επιλογή του 
       αναδόχου είναι η χαμηλότερη τιμή ανά προστατευόμενο ελαιόδεντρο.
7.2.   Για  την  αξιολόγηση  των  προσφορών  λαμβάνονται  υπ’  όψιν  τα  παρακάτω:  Αποκλειστικά  η 

χαμηλότερη τιμή, υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται αμέσως παρακάτω: η κατακύρωση γίνεται 
τελικά στον υποψήφιο με την χαμηλότερη τιμή, εκ των υποψηφίων των οποίων οι προσφορές  
έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους όρους της παρούσας. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές 
με αυτή ακριβώς την τιμή και που είναι σύμφωνες με τους όρους και προδιαγραφές της παρούσας.  
Σε περίπτωση που ο εργολάβος, ο οποίος προσφέρει την χαμηλότερη τιμή δεν προσκομίζει ένα ή 
περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά, που προβλέπονται στο άρθρο 11, σύμφωνα 
με  τα  οριζόμενα  στις  διατάξεις  αυτές,  η  κατακύρωση  γίνεται  στον  εργολάβο  με  την  αμέσως 
επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθεξής. Αν κανένας από τους εργολάβους δεν 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 του άρθρου 
1 της παρούσας ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως 
κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά, που 
προβλέπονται στο άρθρο 11 της παρούσας, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής 
του μειοδότη. Επίσης καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη εφόσον 
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από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στην παρούσα ελάχιστα 
αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων. 

7.3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται μετά από 
προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων οργάνου.

7.4.  Ως  απαράδεκτες  απορρίπτονται  οι  προσφορές  που  παρουσιάζουν  αποκλίσεις  από  τις  τεχνικές 
προδιαγραφές της παρούσας.

Η διαπίστωση για την συμφωνία ή ασυμφωνία με τους απαράβατους όρους της παρούσας γίνεται με 
απόφαση  του  αρμοδίου  οργάνου,  μετά  από  αιτιολογημένη  γνώμη  του  αρμοδίου  για  την 
αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.

Άρθρο 8
Κρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού- Ανακοίνωση κατακύρωσης

8.1.  Το  αρμόδιο  για  την  αξιολόγηση  των  αποτελεσμάτων  του  διαγωνισμού  όργανο  (Επιτροπή 
Αξιολόγησης  Αποτελεσμάτων  Διαγωνισμών),  με  αιτιολογημένη  γνωμοδότηση  του,  μπορεί  να 
προτείνει στο αρμόδιο για τη λήψη απόφασης, όργανο:

i. Κατακύρωση  του  αποτελέσματος  του  διαγωνισμού  για  όλες  τις  περιοχές  όπως  φαίνεται  στον 
πίνακα Α του παραρτήματος Α

ii. Την  κατανομή  των  προς  ανάθεση  ψεκασμών,  μεταξύ  περισσοτέρων  μειοδοτών  με  ισότιμες  ή 
ισοδύναμες προσφορές ή την διενέργεια κλήρωσης μεταξύ αυτών, για την επιλογή του αναδόχου.

iii. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των 
όρων και τεχνικών προδιαγραφών.

iv. Ματαίωση  των  αποτελεσμάτων  του  διαγωνισμού  και  προσφυγή  στην  διαδικασία  της 
διαπραγμάτευσης.

v. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

8.2. Ο προσφέροντας στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται εντός προθεσμίας 
είκοσι  (20)  ημερών  από  την  κοινοποίηση  της  σχετικής  έγγραφης  ειδοποίησης  σ’  αυτόν,  με 
βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με τον Ν.2672/1998 να υποβάλει , σε σφραγισμένο φάκελο, τα 
έγγραφα ή δικαιολογητικά, του άρθρου 1, παρ. 1.2 της παρούσης.

   8.3 Όταν ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί η προμήθεια ή Υπηρεσία:
α)Δεν προσκομίσει  ένα ή περισσότερα δικαιολογητικά του άρθρου 1, παρ. 1.2 της παρούσας η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα με την αμέσως χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και 
αυτός δεν προσκομίσει  ένα ή περισσότερα δικαιολογητικά η κατακύρωση γίνεται στον αμέσως 
επόμενο  και  ούτω  καθεξής.  Εφόσον  κανείς  από  τους  προμηθευτές  δεν  προσκομίσει  ένα  ή 
περισσότερα έγραφα και δικαιολογητικά ο διαγωνισμός ματαιώνεται.
β)Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της 
παρ.1 του άρθρου 4 της παρούσας ή ο υπόχρεος προσφέρων δεν προσκομίσει  εγκαίρως ένα ή 
περισσότερα από τα έγγραφα η δικαιολογητικά της παρ.2 του άρθρου 4 της παρούσας η εγγύηση 
συμμετοχής καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου .
Επίσης  καταπίπτει  υπέρ  του  Δημοσίου  η  εγγύηση  συμμετοχής  του  μειοδότη  εφόσον  από  τα 
υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται ελάχιστα τα καθοριζόμενα αναγκαία 
όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων της παρούσας.

8.4 Η Επιτροπή αξιολόγησης μετά την προσκόμιση των εγγράφων και δικαιολογητικών προβαίνει στην 
εξέταση των ,και στην τελική απόφαση κατακύρωσης με την σύνταξη Πρακτικού. σε ημερομηνία 
και ώρα που θα ορισθεί από την Επιτροπή.

Άρθρο 9
Κατάρτιση της σύμβασης
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9.1 Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας  και  θα  ανακοινωθεί  εγγράφως  στον  ανακηρυχθέντα  μειοδότη,  σύμφωνα  με  τα 
οριζόμενα  στο  άρθρο  23  παρ.  1  του  Π.Δ.  118/2007.  Υπό  την  επιφύλαξη  όσων  αναφέρονται 
κατωτέρω, στην παράγραφο 9.3, με την ανακοίνωση της κατακύρωσης η σύμβαση θεωρείται ως 
συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.

9.2 Ο μειοδότης στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει σε 
(10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.

9.3 Η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου αναστέλλεται για όσο χρόνο κωλύεται η σύναψη της 
σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν.2522/1997, λόγω της ύπαρξης προθεσμίας για την  
άσκηση προσφυγής από άλλο διαγωνιζόμενο,  ή λόγω της άσκησης προσφυγής ή,  εν συνεχεία, 
λόγω  της  ύπαρξης  προθεσμίας  για  την  άσκηση  αίτησης  ασφαλιστικών  μέτρων.  Ομοίως,  η 
προθεσμία  υπογραφής  της  σύμβασης  αναστέλλεται  για  όσο  χρόνο  ενδεχομένως  ανασταλεί 
περαιτέρω η σύναψη της σύμβασης, κατόπιν άσκησης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων ή έκδοσης 
προσωρινής διαταγής ή δικαστικής απόφασης με την οποία διατάσσονται ασφαλιστικά μέτρα.

 9.4 Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς του υποψηφίου 
αναδόχου, με την οποία συμμετείχε αυτός στο διαγωνισμό και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή 
με  την  κατακύρωση του  διαγωνισμού  σε  αυτόν.  Δεν  χωρεί  οποιαδήποτε  διαπραγμάτευση  στο 
κείμενο  της  σύμβασης  που  επισυνάπτεται  στην  παρούσα,  ούτε  καθ’  οποιονδήποτε  τρόπο 
τροποποίηση της προσφοράς του εργολάβου.

9.5  Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία των προς εκτέλεση ψεκασμών.
9.6  Το  κείμενο  της  σύμβασης  κατισχύει  κάθε  άλλου  κειμένου  στο  οποίο  τούτο  στηρίζεται,  όπως 

προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή 
παραδρομών.

9.7  Σε  αντικειμενικά  δικαιολογημένες  περιπτώσεις,  εφόσον  συμφωνήσουν  προς  τούτο  και  τα  δύο 
συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό 
όρο, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας μετά από γνωμοδότηση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

9.8 Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
   α. Όλοι οι ψεκασμοί στο τέλος της περιόδου ψεκασμών έχουν γίνει σύμφωνα με όλους τους όρους της 

παρούσας σύμβασης ή εάν αυτοί οι ψεκασμοί που διενεργήθηκαν, υπολείπονται των συμβατικών, 
κατά μέρος που κρίνεται από το αρμόδιο όργανο ως ασήμαντο.

   β. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις 
ή εκπτώσεις.

   γ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

Άρθρο 10
Διαπίστωση καλής εκτέλεσης εργασίας

Η  διαπίστωση  της  καλής  εκτέλεσης  των  ψεκασμών  γίνεται  με  πρακτικό  που  συντάσσεται  και 
υπογράφεται από τους αρμόδιους γεωπόνους Τομεάρχες Δακοκτονίας, τους αρμόδιους Επόπτες 
Δακοκτονίας και από τον εργολάβο ή εκπρόσωπο του και θεωρείται από τον Δ/ντη Δακοκτονίας.

Το πρακτικό θα συντάσσεται βάσει των ημερησίων δελτίων εργασίας, τα οποία θα συντάσσονται από τον 
εργολάβο και θα εγκρίνονται από τον αρμόδιο Τομεάρχη και Επόπτη Δακοκτονίας.

Τα προστατευόμενα ελαιόδεντρα θα υπολογίζονται από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής 
Περιφερειακής  Ενότητας  Χαλκιδικής  βάσει  μητρώου  ελαιόδεντρων  κάθε  περιοχής  και  του 
εφαρμοζόμενου ψεκαστικού διαλύματος σε κάθε περίπτωση.

Σε περίπτωση διαφωνίας του εργολάβου ως προς την ψεκασθείσα έκταση ή άλλο θέμα παραπέμπεται 
στην  επιτροπή  δακοκτονίας,  η  οποία  ορίζεται  από  τον  Προϊστάμενο  της  Δ/νσης  Αγροτικής 
Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής και η απόφαση της οποίας είναι 
οριστική και τελεσίδικη και δεν υπόκειται σε κανένα ένδικο μέσο.
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Εφόσον η συνεργασία του Εργολάβου με την Υπηρεσία και τους γεωπόνους της δακοκτονίας δεν είναι 
καλή,  δε  συμμορφώνεται  στις  υποδείξεις  τους  και  δεν  εκτελεί  σωστά  τους  ψεκασμούς, 
συντάσσεται από τον αρμόδιο γεωπόνο (τομεάρχη, επόπτη ή Δ/ντη) έκθεση, που αποτελεί στοιχείο 
αποκλεισμού του από αντίστοιχους διαγωνισμούς επόμενων ετών.

Άρθρο 11
Πληρωμή

11.1. Για την πληρωμή της αξίας του ψεκασμού θα προσκομίζεται, στην Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού 
της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, τιμολόγιο ή δελτίο παροχής υπηρεσιών θεωρημένο από 
την αρμόδια Δ.Ο.Υ. καθώς και άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις υπηρεσίες 
που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

11.2. Η πληρωμή της αμοιβής του εργολάβου θα γίνεται μετά το πέρας των εργασιών και τη σύνταξη του 
σχετικού πρακτικού διενέργειας ψεκασμού όπως προβλέπεται από την παρούσα.  Η αμοιβή θα 
καταβάλλεται με την έκδοση χρηματικού εντάλματος στο όνομα του από την Δ/νση Διοικητικού 
Οικονομικού  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Χαλκιδικής  και  σε  βάρος  των  σχετικών  πιστώσεων 
δακοκτονίας  και  εφόσον  αυτές  έχουν  μεταφερθεί,  μετά  την  προσκόμιση  των  προβλεπόμενων 
εγγράφων και λοιπών δικαιολογητικών.

11.3.  Η  προθεσμία  πληρωμής  αναστέλλεται:  α)  κατά  το  χρονικό  διάστημα  που  μεσολαβεί  από  την 
αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στα εντελλόμενα και μέχρι τη θεώρηση 
αυτού,  β)  κατά  το  χρονικό  διάστημα  τυχών  δικαστικών  διενέξεων  ,  καθώς  και  γ)  στις  λοιπές 
περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π.Δ. 118/2007. Επίσης δεν προσμετρείται 
ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (μη έγκαιρη 
υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών.

Άρθρο 12
Εγγυήσεις

12.1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα  
στα κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα  
αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται 
από επίσημη μετάφραση.

12.2.  Με  την  εγγυητική  επιστολή,  που  αποτελεί  σύμβαση,  το  πιστωτικό  ίδρυμα  αναλαμβάνει  την 
υποχρέωση να καταβάλλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον 
οποίον απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η 
απαίτηση (κύρια οφειλή).

12.3. Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν καταρχήν:
    (α) Την ημερομηνία έκδοσης.
    (β) Τον εκδότη.
    (γ)  Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται (Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής). 
    (δ)  Τον αριθμό της εγγύησης
    (ε)  Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση.
    (στ) Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του εργολάβου υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
    (ζ)  Τους όρους ότι:

i. H εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της 
διζήσεως.

ii. Το  ποσόν  της  εγγύησης  τηρείται  στη  διάθεση  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Χαλκιδικής,  που 
διενεργεί  τον  διαγωνισμό,  και  θα  καταβληθεί  ολικά  η  μερικά  μέσα  σε  τρείς  ημέρες  μετά  από  απλή 
έγγραφη ειδοποίηση.

iii. Σε  περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης,  το  ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται  σε  πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου.
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iv. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση ισχύος της εγγύησης ύστερα από 
έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

12.4. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.
α. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%, επί της  

προϋπολογισθείσας δαπάνης για το τμήμα του έργου που γίνεται η προσφορά συν το  Φ.Π.Α. 13%.
β. Προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόμενη κατά τα ανωτέρω αξία, μπορεί να 

γίνει δεκτή εφόσον η εγγύηση υπολείπεται μέχρι ποσοστό 5%.
γ. Η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 του άρθρου 25 του Π.Δ. 

118/97 και τα ακόλουθα:
I. Την σχετική διακήρυξη και την ημερομηνία διαγωνισμού.

II. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. (Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα 
μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη)

 δ. Αναγκαία στοιχεία εγγύησης συμμετοχής κατά την υποβολή με την προσφορά είναι:
1. η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη την δήλωση 

εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.
2. ο αριθμός της διακήρυξης.
3. το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση
4. η ημερομηνία έκδοσής της.
5. τα στοιχεία του εργολάβου υπέρ του οποίου εκδίδεται.
Τυχόν  ελλείψεις  της  εγγυήσεως  πέραν  των  αναγκαίων  στοιχείων  μπορούν  να  καλύπτονται  εκ  των 

υστέρων.
12.5 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
α. Ο εργολάβος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης 

των  όρων  της  σύμβασης,  το  ύψος  της  οποίας  αντιστοιχεί  σε  ποσοστό  10%  της  συνολικής 
συμβατικής αξίας ΠΕΝΤΕ γενικών ψεκασμών, χωρίς τον Φ.Π.Α.. 

β. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
γ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 του άρθρου 25 του 

Π.Δ. 118/97 και τα ακόλουθα:
I. Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τις προς εκτέλεση εργασίες κατά Δ/Δ όπως φαίνεται στον 

Πίνακα Α. 
II. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι 

μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, πλέον ένα (1) μήνα.
12.6.  Εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον εργολάβο στον οποίο κατακυρώθηκε  το αποτέλεσμα του 

διαγωνισμού, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και 
μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών εργολάβων 
που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία 
ανακοίνωσης της κατακύρωσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στην 
περίπτωση απόρριψης της προσφοράς και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο ή έχει εκπνεύσει 
άπρακτη η προθεσμία άσκησης ένδικων μέσων ή παραίτησης από αυτή.

12.7. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση του έργου της 
δακοκτονίας  και  ύστερα  από  την  εκκαθάριση  των  τυχών  απαιτήσεων  από  τους  δύο 
συμβαλλόμενους.

12.8.  Στην  περίπτωση  ένωσης  εργολάβων  οι  εγγυήσεις  περιλαμβάνουν  και  τον  όρο  ότι  η  εγγύηση 
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.

    12.9. Αν η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης εξαντληθεί ή μειωθεί λόγω των κυρώσεων, τότε προ 
της έναρξης κάθε ψεκασμού θα πρέπει να ανατιμάται στην αρχική της τιμή.

Άρθρο 13
Κυρώσεις σε βάρος του αναδόχου

13.1. Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την παρούσα  διακήρυξη  
για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση 
που έγινε  στο  όνομά  του  και  από κάθε  δικαίωμα  που απορρέει  από αυτήν,  με  απόφαση  της 
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Οικονομικής  Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,  ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου.

13.2. Με την ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από 
κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ΄ αυτή, εφόσον δεν διενέργησε μέσα στον συμβατικό χρόνο 
τους προβλεπόμενους από τη διακήρυξη ψεκασμούς.

Σε  περίπτωση  αδικαιολόγητης  καθυστέρησης  της  έναρξης  ή  περάτωσης  ή  ενδιαμέσου  διακοπής 
συγκεκριμένου ψεκασμού επιβάλλεται στον εργολάβο πρόστιμο εκατό ευρώ (100€) για κάθε μέρα 
αδικαιολόγητης  καθυστέρησης  των ψεκασμών.  Το  ποσό παρακρατείται  από την  αμοιβή  ή  την 
εγγύηση κατά την κρίση της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

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

13.3. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: 
α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη του Δημοσίου.
β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
13.4. Στον εργολάβο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, επιβάλλονται, με απόφαση του 

αρμοδίου  για  την  διοίκηση  του  φορέα  οργάνου  (Οικονομικής  Επιτροπής  της  Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας), ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 
καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων κατά το άρθρο 20 του ισχύοντος Συντάγματος, 
αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

α.  Κατάπτωση  ολική  ή  μερική  της  εγγύησης  συμμετοχής  ή  καλής  εκτέλεσης  της  σύμβασης,  κατά 
περίπτωση.

β. Εκτέλεση των ψεκασμών σε βάρος του εκπτώτου εργολάβου είτε από τους υπόλοιπους υποψήφιους 
αναδόχους  που  είχαν  λάβει  μέρος  στον  διαγωνισμό,  αν  συντρέχουν  οι  προϋποθέσεις  της 
παρούσας. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα 
προκύψει  ,  καταλογίζεται  σε  βάρος  του  εκπτώτου  εργολάβου.  Ο  καταλογισμός  αυτός  γίνεται 
ακόμη  και  στην  περίπτωση  που  δεν  πραγματοποιείται  νέος  ψεκασμός,  κατά  τα  παραπάνω 
οριζόμενα.  Στην περίπτωση αυτή,  ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου  ποσού γίνεται  με βάση 
κάθε  στοιχείο,  κατά την κρίση του αρμοδίου και  με βάση τις  αρχές της καλής πίστης και  των 
συναλλακτικών ηθών. 

γ. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του εργολάβου από το σύνολο ή μέρος των έργων των φορέων 
που  αναφέρονται  στο  πεδίο  εφαρμογής  του  Ν.  2286/95.  Ο  αποκλεισμός  σε  οποιαδήποτε 
περίπτωση επιβάλλεται μόνο με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνωμοδότηση 
της  Επιτροπής  Πολιτικής  Προγραμματισμού  Προμηθειών,  η  οποία  υποχρεωτικά  καλεί  τον 
ενδιαφερόμενο  για  παροχή εξηγήσεων  και  μετά  από αιτιολογημένη  εισήγηση  του  φορέα  που 
διενεργεί το διαγωνισμό.

δ. Ο Καταλογισμός στον εργολάβο ποσού ίσου με το 10% της αξίας των ψεκασμών για τους οποίους 
κηρύχθηκε έκπτωτος.

13.5. Σε περίπτωση που οι ψεκασμοί σε βάρος εκπτώτου εργολάβου γίνονται με τροποποίηση όρων ή 
τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, 
κατά  περίπτωση,  κατά  τον  υπολογισμό  του  διαφέροντος  σε  βάρος  του,  λαμβάνεται  υπόψη  η 
διαφορά  που  τυχόν  προκύπτει  από  την  τροποποίηση  των  σχετικών  όρων  ή  τεχνικών 
προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό.

13.6. Οι Αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη περί καθορισμού και καταλογισμού των από την παρούσα 
προβλεπομένων κυρώσεων αποτελούν βέβαιους  και  εκκαθαρισμένους  τίτλους απαιτήσεων της 
Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, αναγνωρίζονται δε ως τέτοιοι από τους εργολάβους. 

Άρθρο 14
Διοικητικές προσφυγές

14.1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής εργολάβου σε αυτόν και της διενέργειας 
του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας 
(ενδικοφανή προσφυγή).
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    Με την ένσταση που ασκείται κατά τις κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η προβολή λόγων 
που  αφορούν  την  πληρότητα  και  νομιμότητα  των  δικαιολογητικών,  τα  οποία  προσκομίζει  ο 
προσφέρων προς τον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, δυνάμει των άρθρων 1 και 7 της 
παρούσας.

14.2. Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρμόδιο για τη διενέργεια του διαγωνισμού 
όργανο ως εξής:

α.  Κατά  της  διακήρυξης  του  Διαγωνισμού,  μέσα  στο  1ο μισό  του  χρονικού  διαστήματος  από  τη 
δημοσίευση  της  διακήρυξης  μέχρι  την  ημερομηνία  λήξεως  της  προθεσμίας  υποβολής  των 
προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίας της 
δημοσίευσης  και  της  υποβολής  των  προσφορών.  Η  ένσταση  εξετάζεται  από  το  αρμόδιο 
γνωμοδοτικό  συλλογικό  όργανο  του  φορέα  (Επιτροπή  Ενστάσεων)  και  το  αποφασίζον  όργανο 
(Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας) εκδίδει τη σχετική απόφαση το 
αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

β.  Κατά  των  πράξεων  ή  των  παραλείψεων  της  αναθέτουσας  αρχής,  που  αφορούν  την  συμμετοχή 
οποιουδήποτε  εργολάβου  στον  διαγωνισμό,  ή  τη  διενέργεια  του  διαγωνισμού,  ως  προς  την 
διαδικασία  παραλαβής  και  αποσφράγισης  των  προσφορών,  κατά  τη  διάρκεια  διεξαγωγής  του 
ίδιου του διαγωνισμού και  εντός της επόμενης  εργάσιμης μέρας από αυτήν κατά την οποία ο 
ενιστάμενος έλαβε πλήρη γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή 
διακοπή  του  αποτελέσματος  του  διαγωνισμού,  αλλά  εξετάζεται  κατά  την  αξιολόγηση  των 
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο (Επιτροπή Ενστάσεων) και 
εκδίδεται  η  σχετική  απόφαση  μετά  από  γνωμοδότηση  αυτού  από  το  αποφασίζον  όργανο 
(Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας). 

Η ένσταση κατά συμμετοχής εργολάβου σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του 
οποίου στρέφεται, εντός δύο ημερών από την υποβολή της, με ευθύνη του ενιστάμενου.

γ.  Κατά  της  διενέργειας  του  διαγωνισμού,  έως  και  την  κατακυρωτική  απόφαση,  μέσα  σε  χρονικό 
διάστημα τριών (3)  εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος εργολάβος έλαβε γνώση της 
σχετικής  πράξεως  ή  παραλείψεως  της  αναθέτουσας  αρχής.  Η  ένσταση  αυτή  κοινοποιείται 
υποχρεωτικά, εντός δύο ημερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η 
ένσταση  εξετάζεται  από  το  αρμόδιο  γνωμοδοτικό  όργανο  (Επιτροπή  Ενστάσεων)  και  το 
αποφασίζον  όργανο  (Οικονομική  Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας)  εκδίδει  τη 
σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας 
υποβολής ενστάσεων. 

δ.  Κατά  της  κατακυρωτικής  απόφασης,  όσον  αφορά  την  πληρότητα  και  τη  νομιμότητα  των 
δικαιολογητικών των άρθρων 1 και 11 της παρούσας διακήρυξης, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών 
(3)  εργασίμων  ημερών,  αφότου  ο  ενδιαφερόμενος  εργολάβος  έλαβε  γνώση  της  ανωτέρω 
κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. 

Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο ημερών από την υποβολή της, στον μειοδότη 
κατά του οποίου στρέφεται, με ευθύνη του ενιστάμενου. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο 
συλλογικό όργανο (Επιτροπή Ενστάσεων) και το αποφασίζον όργανο  (Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας)  εκδίδει  την  σχετική  απόφασή  το  αργότερο  σε  δέκα  (10) 
εργάσιμες μέρες από την λήξη της ανωτέρου τριημέρου προθεσμίας.

14.3.  Ενστάσεις  που  υποβάλλονται  για  οποιουσδήποτε  άλλους  λόγους,  εκτός  από  τους 
προαναφερόμενους, δε γίνονται δεκτές.

14.4  Η  σχετική  απόφαση  επί  της  ενστάσεως  κοινοποιείται  στους  ενιστάμενους  χωρίς  υπαίτια 
καθυστέρηση της Υπηρεσίας.

Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, μετά την κοινοποίηση του σώματός της 
σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, με φροντίδα τους.

14.5. Ο εργολάβος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν εις βάρος του κυρώσεις δυνάμει του 
άρθρου 12 και της παρούσης να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας μέσα σε 
ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής 
απόφασης από την αναθέτουσα αρχή. 

    Επί  της  προσφυγής  αποφασίζει  το  αρμόδιο  για  τη  διοίκηση  του  φορέα  όργανο,   ύστερα  από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή 
με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
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Άρθρο 15
Ανωτέρα βία
Ο εργολάβος  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 και να 
προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Άρθρο 16
Εκχώρηση εργασίας

Απαγορεύεται,  με  ποινή  έκπτωσης,  η  εκχώρηση  από  τον  εργολάβο  μέρος  ή  του  συνόλου  του 
κατακυρωθέντος έργου,  χωρίς ειδική έγκριση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της 
Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής και υπογραφή της σχετικής πράξης.

Άρθρο 17
Διαδικασίας επίλυσης διαφορών

17.1. Κάθε  διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ή και μετά τη λήξη της, 
εφόσον απορρέει απ΄ αυτήν)  μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής και του αναδόχου 
και  αφορά  (ενδεικτικά)  την  εκτέλεση  των  όρων  της  σύμβασης,  την  ερμηνεία  αυτής,  τον 
προσδιορισμό  ή  και  την  εκπλήρωση  των  συμβατικών  υποχρεώσεων  των  μερών  ή  την  καθ΄  
οιονδήποτε τρόπο λύση της, επιλύεται κατ΄ αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεως της, από την 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προς το οποίο ο ανάδοχος πρέπει 
να απευθύνει σχετική αίτηση. Το αρμόδιο όργανο αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου με 
αιτιολογημένη  απόφασή  του,  η  οποία  γνωστοποιείται  εγγράφως  στον  ενδιαφερόμενο,  με 
αποδεικτικό  παραλαβής  ή  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν.  2672/1998.  Εάν  η  επιτροπή  δεν 
εκδώσει απόφαση επί της αιτήσεως μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημέρα υποβολής της ή αν ο 
ανάδοχος δεν αποδεχθεί την απόφαση της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής , τότε οποιοδήποτε 
από  τα  μέρη  δικαιούται  να  εισαγάγει  τη  διαφορά  προς  επίλυση  ενώπιον  των  αρμοδίων 
Δικαστηρίων. 

17.2. Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση προμήθειας ή θα σχετίζεται μ΄ αυτήν 
και δεν θα ρυθμίζεται  κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται  αποκλειστικά από τα καθ΄ ύλην 
αρμόδια δικαστήρια της Χαλκιδικής.

Άρθρο 18
Λοιπές διατάξεις

18.1. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ειδικά με την παρούσα διακήρυξη, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι  
σχετικές διατάξεις των νόμων που αναφέρονται στο προοίμιο της παρούσας. 

18.2.  Τα  έγγραφα  που  απαιτούνται  για  τη  διενέργεια  του  διαγωνισμού  και  τη  συμμετοχή  σ΄  αυτό 
συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

18.3  Περίληψη της προκήρυξης αυτής να δημοσιευθεί στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 
της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στις εφημερίδες Γενική Δημοπρασιών και Εξπρες », στην τοπική 
εφημερίδα Τύπος της Χαλκιδικής, και να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Κτιρίου 
Διοίκησης της  Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

18.4. Τα έξοδα δημοσίευσης περίληψης της Διακήρυξης στον Ελληνικό τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο.

Τα αναλυτικά στοιχεία των όρων του διαγωνισμού και της διακήρυξης βρίσκονται στην ιστοσελίδα της 
Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  στο  διαδίκτυο  (ηλεκτρονική  διεύθυνση:  www.pkm.gov.gr 
καθώς και στο διαδίκτυο στο Πρόγραμμα «Διαύγεια»  et.diavgeia.gov.gr ή χορηγούνται από την 
Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, Τμήμα Προμηθειών, 1ος 

όροφος,  Διοικητήριο,  Πολύγυρος,  ΤΚ  63100,  Χαλκιδικής,  αρμόδια  υπάλληλος:  Χατζησάρρου 
Αναστασία,  τηλ:23713-51304  fax:  23713-51292  email:  od  14@  halkidiki  .  gov  .  gr   ή  από  τη  Δ/νσης 
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, αρμόδιος υπάλληλος: 
Τερτιβανίδης Κωνσταντίνος, Τηλ:23713-51282,  fax:23713-51207 ,email:u13010@minagric.gr  κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
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(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ’ αριθμό2/2013)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ι. ΓΕΝΙΚΑ
1.  Ο  εργολάβος  υποχρεούται  να  χρησιμοποιήσει  κατά  την  εκτέλεση  των  ψεκασμών  τα 

ψεκαστικά  μέσα  που  αναφέρονται  στην  τεχνική  προσφορά  του,  και  μόνο  κατόπιν  έγκρισης  της 
Υπηρεσίας μπορεί να χρησιμοποιήσει διαφορετικά.

2. Ο  εργολάβος  ευθύνεται  για  κάθε  ατύχημα  που  μπορεί  να  γίνει  από  οποιαδήποτε  αιτία  στο 
προσωπικό που χρησιμοποιεί στους ψεκασμούς και προς τρίτα πρόσωπα, ζώα, καθώς επίσης στα μέσα 
ψεκασμού ( ψεκαστικά μηχανήματα, αυτοκίνητα κλπ.).

3.  Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  προστατεύει  όλα  τα  δέντρα  που  αναφέρονται  στη  σύμβαση, 
ψεκάζοντάς τα όσες  φορές εκδοθεί εντολή διαβροχής με την ίδια τιμή.

4.  Οι  ψεκασμοί  θα γίνουν από 01 Ιουλίου έως 31 Οκτωβρίου 2013.  Η ημερομηνία έναρξης  των 
ψεκασμών  και  η  έκταση,  θα  καθορίζεται  από  τη  Δ/νση  Αγροτικής  Οικονομίας  και  Κτηνιατρικής  της 
Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής μετά από έγγραφη εντολή.

5. Ο εργολάβος υποχρεούται να ξεκινά τον ψεκασμό μέσα σε 48 ώρες από την ειδοποίηση εκτός αν 
ορίζεται διαφορετικά στην εντολή ή αν υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας, οι οποίοι πρέπει εντός 24 ωρών 
να  αναφέρονται  εγγράφως  από  τον  εργολάβο  στην  υπηρεσία.  Επίσης  υποχρεούται  να  συνεχίζει 
απρόσκοπτα τον ψεκασμό χωρίς διακοπή και να τον τελειώσει  στο χρόνο που προβλέπεται από την  
υπογραφείσα  σύμβαση,  εκτός  από  την  περίπτωση  ανωτέρας  βίας  (που  ισχύουν  τα  παραπάνω),  την 
περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών (ισχυροί άνεμοι, βροχή, καύσωνας κλπ) όπου αυτό θα πρέπει 
να γίνει μετά από συνεννόηση με την Υπηρεσία και χορήγηση έγκρισης.  

6.  Ο  εργολάβος  υποχρεούται  να  συμμορφώνεται  στις  υποδείξεις  των  γεωπόνων  δακοκτονίας 
(Διευθυντής – Επόπτες - Τομεάρχες).

7.  Η  παρασκευή  του  ψεκαστικού  διαλύματος  θα  γίνεται  σε  καθορισμένα  σημεία  κατόπιν 
συνεννοήσεως του Επόπτη ή του Τομεάρχη Δακοκτονίας και του Εργολάβου (ώστε να είναι δυνατός ο 
έλεγχος της σωστής παρασκευής του ψεκαστικού διαλύματος),  στα οποία θα υπάρχει η δυνατότητα 
τροφοδοσίας νερού.

8. Σε περίπτωση που ο ψεκασμός δε γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις υποδείξεις της Δ/νσης 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής , ο εργολάβος πέραν των 
κυρώσεων που αναφέρονται στα άρθρα της παρούσας διακήρυξης δε θα αμείβεται για το εκτελεσθέν 
έργο την ημέρα αυτή και θα του καταλογίζεται και η αξία των χρησιμοποιηθέντων φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων.  Επί πλέον ο χρόνος που μεσολαβεί  μέχρι την εφαρμογή του ψεκασμού σύμφωνα με τις  
οδηγίες, θα λογίζεται σαν καθυστέρηση έναρξης και θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

9. Εφόσον ο εργολάβος τηρεί τις  οδηγίες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της 
Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής για τους ψεκασμούς και καλύπτει όλη την περιοχή ευθύνης του, δεν 
φέρει ευθύνη για την αποτελεσματικότητα των ψεκασμών.

10. Τα υλικά δακοκτονίας παρέχονται στον εργολάβο δωρεάν και παραδίδονται σ’ αυτόν από την 
αποθήκη της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής. 
Μεταφέρονται και διανέμονται στα συνεργεία του, με ευθύνη του εργολάβου. Μέχρι τη χρησιμοποίησή 
τους ή την επιστροφή τους στην αποθήκη (σε περίπτωση που περισσεύουν), θα πρέπει να φυλάσσονται  
με ευθύνη του, σε κλειστούς και δροσερούς χώρους, καλά ασφαλισμένους. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει 
ο εργολάβος να ορίσει το χώρο καθώς και τον υπεύθυνο για τη φύλαξη των υλικών δακοκτονίας και να 
το  γνωστοποιήσει  εγγράφως  στη  Δ/νση  Αγροτικής  Οικονομίας  και  Κτηνιατρικής  της  Περιφερειακής 
Ενότητας Χαλκιδικής.

11. Τα κενά δοχεία τον εντομοκτόνων είναι δημόσιο υλικό και αποτελούν και αποδεικτικό της χρήσης 
τους. Γι’ αυτό θα τοποθετούνται χωρίς υπολείμματα (μετά από τριπλό ξέπλυμα) στα χαρτοκιβώτια που 
ήταν  συσκευασμένα  και  θα  παραδίδονται  από  τον  εργολάβο  στην  αποθήκη  της  Δ/νσης  Αγροτικής 
Οικονομίας  και  Κτηνιατρικής  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Χαλκιδικής.  Αν  διαπιστωθεί  έλλειμμα  των 
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υλικών θα καταλογίζεται η αξία τους στους υπευθύνους. Σε περίπτωση που τα κενά δοχεία συσκευασίας 
των εντομοκτόνων δεν έρχονται στην αποθήκη χωρίς υπολείμματα θα επιστρέφονται πίσω, προκειμένου 
να  πλυθούν  και  να  επιστραφούν  καθαρά,  σε  σύντομο  χρονικό  διάστημα,  Σε  περίπτωση  που  αυτό 
επαναληφθεί θα επιβάλλεται πρόστιμο 100€.

12.  Ο εργολάβος θα πρέπει να γνωστοποιεί με γραπτή ανακοίνωση που θα τοιχοκολλά σε κεντρικά 
σημεία  των  οικισμών  το  αναλυτικό  πρόγραμμα  του  ψεκασμού  ανά  μέρα  και  περιοχή,  ώστε  να 
ειδοποιούνται οι ελαιοπαραγωγοί και οι κτηνοτρόφοι – μελισσοκόμοι.  Σε περίπτωση μη ανάρτησης θα 
επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ για κάθε μέρα καθυστέρησης.              

13.  Ο εργολάβος μεριμνά για την άριστη λειτουργία των μηχανοκίνητων ψεκαστικών μηχανημάτων 
και των επινώτιων ψεκαστήρων, έχοντας πλέον των απαραίτητων και άλλα σε ετοιμότητα ώστε να μην 
παρουσιάζεται καθυστέρηση σε περίπτωση βλάβης.

14.  Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν την απαραίτητη από το νόμο ηλικία.
15.  Με  ευθύνη  του  ανάδοχου  θα  πρέπει  να  λάβουν  γνώση  όλοι  οι  εργάτες  των  τεχνικών 

προδιαγραφών της δακοκτονίας, ώστε να τις εφαρμόζουν στην πράξη.

ΙΙ. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΕΚΑΣΜΩΝ

Α. Σκευάσματα – Δοσολογίες
Τα σκευάσματα, που θα χρησιμοποιηθούν στους ψεκασμούς, όπως και οι δοσολογίες και ο χρόνος 

εφαρμογής θα υποδειχθούν από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής 
Ενότητας Χαλκιδικής.

Β. Εφαρμογή
1.    Το ψεκαστικό διάλυμα πρέπει  να  παρασκευάζεται  με καθαρό νερό από πηγές,  γεωτρήσεις, 

πηγάδια κλπ χωρίς όμως να δημιουργούνται επικίνδυνες συνθήκες για τη ρύπανση των υδάτων.
2.   Γενικότερα ο εργολάβος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο, που απαιτείται κατά 

περίπτωση, ώστε να μην ρυπαίνονται με τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα με κανένα τρόπο τα σημεία  
υδροληψίας και το περιβάλλον. Σε διαφορετική περίπτωση, θα φέρει την πάσης φύσεως ευθύνη που 
προβλέπεται από τη νομοθεσία.

3.   Κατά την παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος οι κενές φιάλες των εντομοκτόνων πρέπει να 
ξεπλένονται με τριπλό πλύσιμο και να ακολουθεί άδειασμα του ξεπλύματος στο ψεκαστικό βυτίο.

4.    Το ψεκαστικό μηχάνημα θα πρέπει να λειτουργεί σε πίεση μικρότερη από 10  atm, ώστε το 
ψεκαστικό υγρό να πέφτει συγκεντρωμένο με χοντρή σταγόνα  (δ>1mm) για να μπορεί να παραμένει 
περισσότερο χρόνο νωπό για την προσέλκυση του δάκου. 

5.    Κατά  τον  ψεκασμό  θα  διασπείρονται  200  κ.εκ.  (σκευάσματα  με  dimethoate)  ή  300  κ.εκ. 
(σκευάσματα με τις υπόλοιπες δραστικές) ψεκαστικού διαλύματος ανά ψεκαζόμενο δέντρο κανονικής 
ανάπτυξης. Θα ψεκάζονται 10 δέντρα ανά στρέμμα με μέγιστο όγκο ψεκαστικού διαλύματος 2 λίτρα 
(σκευάσματα  με  dimethoate)  ή  3  λίτρα  (σκευάσματα  με  τις  υπόλοιπες  δραστικές)  ψεκαστικού 
διαλύματος  ανά στρέμμα. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται ρητά οι οδηγίες τις ετικέτας του 
σκευάσματος.

6.   Το ψεκαστικό υγρό θα πρέπει να διασπείρεται στη βορινή πλευρά του δέντρου και στο εσωτερικό 
του φυλλώματος ώστε να παραμένει περισσότερο χρόνο σε νωπή κατάσταση.

7.   Ο ψεκαστικός αυλός θα πρέπει να κλείνει κατά τη διάρκεια μετάβασης από δέντρο σε δέντρο, 
ώστε να μην εκρέει άσκοπα ψεκαστικό διάλυμα κυρίως για την προστασία του περιβάλλοντος.

8.   Το ψεκαστικό βυτίο θα πρέπει κατά τη χρήση του να είναι καλά σφραγισμένο και μετά το τέλος 
των ψεκασμών να πλένεται με άφθονο νερό. Τα προϊόντα του ξεπλύματος απαγορεύεται να χύνονται 
στο έδαφος ή οπουδήποτε αλλού, αλλά θα πρέπει να ψεκάζονται σε ελαιόδεντρα, τα οποία σκόπιμα 
έχουν αφεθεί αψέκαστα κατά τον ψεκασμό που προηγήθηκε.

9.  Το ψεκαστικό διάλυμα που παρασκευάζεται θα χρησιμοποιείται την ίδια ημέρα. Η αξία του μη 
χρησιμοποιηθέντος  ψεκαστικού  διαλύματος,  θα  καταλογίζεται  στον  εργολάβο  εκτός  περιπτώσεων 
ανωτέρας βίας (π.χ. απότομη μεταβολή του καιρού, εργατικό ατύχημα κ.ά.).

10.    Απαγορεύεται  να  απορριφθεί  ψεκαστικό  διάλυμα,  ή  εντομοκτόνο  στο  περιβάλλον.  Σε 
περίπτωση ανωτέρας βίας (π.χ. απότομη μεταβολή του καιρού, εργατικό ατύχημα κ.ά.), που δεν μπορεί 
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να χρησιμοποιηθεί  όλο το ψεκαστικό διάλυμα που ετοιμάστηκε,  είναι  απαραίτητο να ειδοποιηθεί  η 
Υπηρεσία. Για την απόρριψη θα πρέπει να ανοιχθεί ειδικός λάκκος στο έδαφος (μακριά από πηγάδια, 
πηγές,  ρέματα  κλπ)  στον  οποίο  με  το  ψεκαστικό  υγρό  θα  προστίθεται  αρκετός  ασβέστης  και  θα 
σκεπάζεται άμεσα με χώμα.

11.    Η  απόδοση του  ψεκαστικού συγκροτήματος  (ελκυστήρας,  οδηγός,  εργάτης  αυλού)  δεν θα 
υπερβαίνει  τα 1.000 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά ημέρα. Όταν πρόκειται  για κλασικά συνεργεία με 
επινώτιους ψεκαστήρες η ημερήσια απόδοση ανά ψεκαστή δεν θα υπερβαίνει τα 150 λίτρα/ημέρα.

12.    Ψεκασμοί  δεν  γίνονται  τις  απογευματινές  ώρες  λόγω  υψηλών  θερμοκρασιών,  μειωμένης 
κίνησης του δάκου και λόγω περιορισμένης δυνατότητας ελέγχων.

13.   Ο εργολάβος επιβαρύνεται με τις δαπάνες εξυπηρέτησης των ψεκασμών, δηλαδή μεταφορά 
των εργατών, υλικών και νερού για την παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος.

14.   Αν σε μία περιοχή οι τοποθεσίες που δεν μπορεί να ψεκάσει ο ελκυστήρας (έλλειψη δρόμου,  
μεγάλη κλίση εδάφους, αλλεπάλληλοι περιφραγμένοι ελαιώνες κ.λπ.) είναι εκτεταμένες,  θα πρέπει ο 
εργολάβος  να  διαθέσει  1-2  ψεκαστές  με  ψεκαστήρα  πλάτης  (επιπλέον  του  εργάτη  αυλού  του 
συνεργείου),  που  θα  εργάζονται  παράλληλα  με  τον  ελκυστήρα,  για  την  κάλυψη  και  αυτών  των 
τοποθεσιών. 

15.    Για  την  πλήρη  και  ορθή  εφαρμογή  των  ψεκασμών,  σε  περίπτωση  που  κατά  την  πορεία  
εφαρμογής τους προκύψει ανάγκη για περισσότερα μέσα, θα πρέπει να ενισχυθούν τα συνεργεία που 
αρχικά συγκροτήθηκαν από τον εργολάβο, μετά από συνεργασία με την υπηρεσία.

16.   Επίσης, εάν στην πράξη τα μέσα ψεκασμού που ζητούνται στον πίνακα Β, για οποιοδήποτε λόγο 
(μειωμένη παραγωγή κλπ) χρειάζεται να μειωθούν, αυτό είναι δυνατόν να γίνει μόνο μετά από αίτηση 
του  εργολάβου και έγκριση της Υπηρεσίας.

17.   Η διάρκεια των ψεκασμών σε καμιά περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τις οκτώ (8) συνεχόμενες  
ημέρες  όπως  επιβάλλεται  από  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  εκτέλεσης  των  δολωματικών  ψεκασμών 
δακοκτονίας. Συγκεκριμένα για κάθε τμήμα της εργολαβίας θα πρέπει να εφαρμόζεται ο πίνακας Β της 
παρούσας διακήρυξης.

18.    Ο  εργολάβος  φέρει  την  ευθύνη  ώστε  να  μην  ψεκαστούν  οι  πιστοποιημένες  βιολογικές 
ελαιοκαλλιέργειες, με την προϋπόθεση ότι αυτές έχουν σημανθεί περιμετρικά.

ΙΙΙ. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΨΕΚΑΣΜΩΝ

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

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

Για  την εφαρμογή  των παραπάνω  την  ευθύνη θα  φέρουν οι  εργολάβοι,  οι  οποίοι  όμως επειδή 
επιβλέπονται από τους επόπτες και τους τομεάρχες δακοκτονίας, θα πρέπει να εφαρμόζουν τις οδηγίες 
τους,  ενώ  εκείνοι  με  τη  σειρά  τους  θα  πρέπει  καθημερινά  κατά  τη  διάρκεια  των  ψεκασμών  να 
παρακολουθούν τα δελτία καιρού.

IV. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ

Τα συνεργεία συγκροτούνται με ευθύνη και μέριμνα του εργολάβου τους, όπως αυτά αναφέρονται  
στον πίνακα Β της παρούσας διακήρυξης.

V. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΨΕΚΑΣΤΩΝ

Με  ευθύνη  και  δαπάνη  του  εργολάβου,  θα  πρέπει  να  τηρούνται  αυστηρά  οι  κανόνες  ορθής 
εφαρμογής φυτοπροστατευτικών προϊόντων, προκειμένου να είναι ασφαλής ο ψεκασμός δακοκτονίας.

Συγκεκριμένα:
1.Να μην υπάρχουν διαρροές ψεκαστικού διαλύματος από τα ψεκαστικά  μέσα.
2.Κάθε  ψεκαστής  μηχανοκίνητου  ή  χειροκίνητου  μέσου  να  χρησιμοποιεί  τα  ενδεδειγμένα  είδη 

ατομικής  προστασίας  (όπως  αυτά  προσδιορίζονται  στην  ετικέτα  κάθε  χρησιμοποιούμενου 
εντομοκτόνου).
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3.Τα γάντια μετά από κάθε εφαρμογή πρέπει να πλένονται με άφθονο νερό και σαπούνι πριν βγουν 
από τα χέρια καθώς και η φόρμα μετά τη χρήση της.

4.Ο εργολάβος ευθύνεται για κάθε είδους ατύχημα του προσωπικού του.  
Τα παραπάνω μέσα προμηθεύει ο εργολάβος στο προσωπικό του.

VI. ΕΛΕΓΧΟΙ ΨΕΚΑΣΜΩΝ
Οι εργασίες της δακοκτονίας θα ελέγχονται από τους επόπτες και τους τομεάρχες της δακοκτονίας. 
Καθημερινά κατά τη διάρκεια των ψεκασμών ο εργολάβος θα συμπληρώνει ένα ημερήσιο δελτίο 

εργασίας  (έντυπο  που  χορηγεί  η  Δ/νση  Αγροτικής  Οικονομίας  και  Κτηνιατρικής  της  Περιφερειακής 
Ενότητας Χαλκιδικής),  στο οποίο θα αναγράφονται  τα ψεκαστικά μέσα ,  οι εργάτες, η ποσότητα του 
ψεκαστικού διαλύματος που καταναλώθηκε, ο αριθμός των προστατευθέντων δέντρων κ. ά.

Τα ημερήσια δελτία καθημερινά θα υπογράφονται από τον εργολάβο και θα εγκρίνονται από τους 
τομεάρχες και επόπτες δακοκτονίας.

VII. ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η αμοιβή των εργατών εξαρτάται από τη συμφωνία τους με τον εργολάβο.  Επίσης υποχρεούται να 

τηρεί και να εφαρμόζει απαρέγκλιτα τις σχετικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, σε ότι αφορά την 
αμοιβή, την ασφάλισή τους κτλ.
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(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ’αριθμ. 2/2013)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

Στο  παράρτημα  αυτό  παρουσιάζονται  υποδείγματα  εγγυητικών  επιστολών  που  πρέπει  να 
υποβληθούν από τους συμμετέχοντες.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΕΚΔΟΤΗΣ…………………………………………………………..
Ημερομηνία έκδοσης……………….

Προς τη Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής

Εγγύησή μας υπ’αριθ. …………………………
Για ποσό ΕΥΡΩ………………………..

Σας  γνωρίζουμε  ότι  εγγυώμεθα  προς  εσάς  με  την  παρούσα  ,  ανεκκλήτως  και  ανεπιφυλάκτως, 
παραιτούμενοι  των  ενστάσεων  διζήσεως  και  διαιρέσεως,  μέχρι  του  ποσού  των 
ΕΥΡΩ…….........................για τ……………………….

……………………………………………………...οδός……………………………αριθμός……………(ή σε
περίπτωση Ένωσης Εργολάβων Ψεκαστών, για την Εταιρία 1)…………………………..και 2)
…………………………..ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 

μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης Εργολάβων Ψεκαστών, για τη συμμετοχή της 
στο διενεργούμενο διαγωνισμό σας της…………………ή τυχόν επανάληψή του, για τον…….

…………………………….σύμφωνα με την υπ’αριθ. ………………………διακήρυξή σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον παραπάνω διαγωνισμό απορρέουσες 
υποχρεώσεις της, καθ’ όλο το χρόνο της εκ της προσφοράς δεσμεύσεώς της και μέχρι την υπογραφή της 
σύμβασης και κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων της, στην περίπτωση κατακύρωσης του 
αποτελέσματος σε αυτήν.

Το  παραπάνω  ποσό  βρίσκεται  στη  διάθεσή  σας  και  θα  καταβληθεί,  ολικά  ή  μερικά,  χωρίς 
οποιαδήποτε εκ μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της 
απαιτήσεώς σας μέσα σε τρεις (3) μέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε  περίπτωση  κατάπτωσης  της  εγγύησης,  το  ποσό  της  κατάπτωσης  υπόκειται  σε  πάγιο  τέλος 
χαρτοσήμου.

Η παρούσα ισχύει μέχρι την……………………………………….

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από  
την ημερομηνία λήξης της.

Βεβαιώνουμε  ότι  το  ποσό  των  εγγυήσεών  μας,  που  έχουν  δοθεί  στο  Δημόσιο  και  τα  Νομικά 
Πρόσωπα  Δημοσίου  Δικαίου,  μαζί  με  το  ποσό  της  εγγύησης  αυτής,  δεν  υπερβαίνει  το  όριο  των 
εγγυήσεων που έχει καθοριστεί για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΕΚΔΟΤΗΣ……………………………………..
Ημερομηνία έκδοσης…………………….

Προς την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής

Εγγύησή μας υπ’ αριθ. ………………………………
για  ποσό ΕΥΡΩ………………………………

Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρία (ή η Ένωση Εταιριών………………………………………..) οδός……………
…………….…….αριθ.  ………………..ως  προμηθευτής  πρόκειται  να  συνάψει  μαζί  σας,  ως  αγοραστές, 

σύμβαση,  που θα καλύπτει το………………………………….., συνολικής αξίας…………………………. .(εκτελούμενη 
δυνάμει της υπ’ αριθ.………/2012 διακήρυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής και ότι σύμφωνα 
με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή η εταιρία (ή η Ένωση) υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 
εκτέλεσης , ποσού ίσου προς το 10% της συμβατικής αξίας των ειδών δηλαδή για ΕΥΡΩ

……………………
Μετά  τα  παραπάνω,  η  Τράπεζα………………………….……παρέχει  την  απαιτούμενη  εγγύηση  υπέρ  της 

εταιρίας (ή σε περίπτωση Ένωσης, υπέρ των Εταιριών 1)………………………………………………… και 2)
……………………………………..ατομικά  για  κάθε  μία  από  αυτές  και  ως  αλληλέγγυα  και  εις  ολόκληρο 

υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης Προμηθευτών, και εγγυάται προς 
εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενη του δικαιώματος της διαιρέσεως 
και  διζήσεως,  να  καταβάλλει  μέσα  σε  τρεις  (3)  ημέρες,  ανεξάρτητα  από  τυχόν  αμφισβητήσεις,  
αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρίας και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαίτησής σας, μετά από 
απλή  έγγραφη  ειδοποίηση  και  δήλωσή  σας  ότι  η  εταιρία  παρέβη  ή  παρέλειψε  να  εκπληρώσει 
οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωσή σας και που δεν θα ξεπερνά το 
οριζόμενο στην εγγύηση αυτή.

Σε  περίπτωση  κατάπτωσης  της  εγγύησης,  το  ποσό  της  κατάπτωσης  υπόκειται  σε  πάγιο  τέλος 
χαρτοσήμου.

Η παρούσα ισχύει μέχρι την…………………………
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από  

την ημερομηνία λήξης της.
Βεβαιώνουμε  ότι  το  ποσό  των  εγγυήσεών  μας,  που  έχουν  δοθεί  στο  Δημόσιο  και  τα  Νομικά 

Πρόσωπα  Δημοσίου  Δικαίου,  μαζί  με  το  ποσό  της  εγγύησης  αυτής,  δεν  υπερβαίνει  το  όριο  των 
εγγυήσεων που έχει καθοριστεί για την Τράπεζα μας.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ’ αριθμό 2/2013)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Αριθ. Πρωτ. (ΑΡ. ΠΡΩΤ.)

ΣΥΜΒΑΣΗ

Ανάθεσής του από εδάφους δολωματικού ψεκασμού στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής 
Καταπολέμησης  του  Δάκου  της  Ελιάς  έτους  2013  σε  (ΑΡΙΘΜΟΣ  ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΩΝ)  ελαιόδεντρα  της 
Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας (ΑΝΑΛΟΓΗ Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα) της Περιφερειακής Ενότητας 
Χαλκιδικής.

Στον Πολύγυρο και στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, σήμερα (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ),  
οι κατωτέρω υπογεγραμμένοι:

1.Ο  (ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ),  ως  νόμιμος  εκπρόσωπος  της  Περιφέρειας  Κεντρικής 
Μακεδονίας και

2.Ο (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ) με Α.Φ.Μ.(ΑΦΜ)

Συμφώνησαν τα παρακάτω:
Ο  πρώτος  εκ  των  συμβαλλόμενων  έχοντας  υπόψη  την  (ΑΡΙΘ.  ΕΓΚΡΙΣΗΣ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ)  Απόφαση 

έγκρισης  της  Διακήρυξης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  που 
εγκρίνει  το  αποτέλεσμα  του  μειοδοτικού  διαγωνισμού  (ΑΡΙΘΜΟΣ),  αναθέτει  στον  δεύτερο 
συμβαλλόμενο  και  αυτός  αναλαμβάνει  την  εκτέλεση   των  από  εδάφους  γενικών  και  τοπικών 
δολωματικών ψεκασμών ελαιοδέντρων στα  πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του 
Δάκου  της  Ελιάς  έτους  2013  (από  01-07-2013  έως  31-10-2013),  ανάλογα  με  τις  εντολές  από  τον 
Διευθυντή  και  τους  επόπτες  Δακοκτονίας  της  Δ/νσης  Αγροτικής  Οικονομίας  &  Κτηνιατρικής  στα 
(ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΩΝ) ελαιόδεντρα της Δημοτικής  ή Τοπικής Κοινότητας  (ΑΝΑΛΟΓΗ Δημοτική ή 
Τοπική Κοινότητα).

Η αμοιβή ορίζεται σε (ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ) ανά προστατευόμενο ελαιόδεντρο και ψεκασμό. 
Η τιμή επιβαρύνεται με ΦΠΑ 13% που βαρύνει την Υπηρεσία. Η παραπάνω τιμή υπόκειται σε όλες τις 
νόμιμες κρατήσεις.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1.Ο εργολάβος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει  κατά την εκτέλεση των ψεκασμών τα ψεκαστικά 
μέσα που αναφέρονται στην τεχνική προσφορά του, και μόνο κατόπιν έγκρισης της Υπηρεσίας μπορεί να 
χρησιμοποιήσει διαφορετικά.

2.  Ο  εργολάβος  ευθύνεται  για  κάθε  ατύχημα  που  μπορεί  να  γίνει  από  οποιαδήποτε  αιτία  στο 
προσωπικό που χρησιμοποιεί στους ψεκασμούς και προς τρίτα πρόσωπα, ζώα, καθώς επίσης στα μέσα 
ψεκασμού ( ψεκαστικά μηχανήματα, αυτοκίνητα κλπ.).

3.  Ο  εργολάβος  υποχρεούται  να  προστατεύει  όλα  τα  δέντρα  που  αναφέρονται  στην  σύμβαση,  
ψεκάζοντάς τα όσες φορές εκδοθεί εντολή διαβροχής με την ίδια τιμή.

4.  Οι  ψεκασμοί  θα γίνουν από 01 Ιουλίου έως 31 Οκτωβρίου 2013.  Η ημερομηνία έναρξης  των 
ψεκασμών  και  η  έκταση,  θα  καθορίζεται  από  τη  Δ/νση  Αγροτικής  Οικονομίας  και  Κτηνιατρικής  της 
Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής μετά από έγγραφη εντολή.
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5.Ο εργολάβος υποχρεούται να ξεκινά τον ψεκασμό μέσα σε 48 ώρες από την ειδοποίηση εκτός αν 
ορίζεται διαφορετικά στην εντολή ή αν υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας, οι οποίοι πρέπει εντός 24 ωρών 
να  αναφέρονται  εγγράφως  από  τον  εργολάβο  στην  υπηρεσία.  Επίσης  υποχρεούται  να  συνεχίζει 
απρόσκοπτα τον ψεκασμό χωρίς διακοπή και να τον τελειώσει  στο χρόνο που προβλέπεται από την  
υπογραφείσα σύμβαση,  εκτός από την περίπτωση ανωτέρας βίας (  που ισχύουν τα παραπάνω),  την 
περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών (ισχυροί άνεμοι, βροχή, καύσωνας κλπ) όπου αυτό θα πρέπει 
να γίνει μετά από συνεννόηση με την Υπηρεσία και χορήγηση έγκρισης.

6.Ο  εργολάβος  υποχρεούται  να  συμμορφώνεται  στις  υποδείξεις  των  γεωπόνων  δακοκτονίας 
(Διευθυντής-Επόπτες-Τομεάρχες)

7.Η  παρασκευή  του  ψεκαστικού  διαλύματος  θα  γίνεται  σε  καθορισμένα  σημεία  κατόπιν 
συνεννοήσεως του Επόπτη ή του Τομεάρχη Δακοκτονίας και του Εργολάβου (ώστε να είναι δυνατός ο 
έλεγχος της σωστής παρασκευής του ψεκαστικού διαλύματος),  στα οποία θα υπάρχει η δυνατότητα 
τροφοδοσίας νερού.

8.Σε περίπτωση που ο ψεκασμός δε γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις υποδείξεις της Δ/νσης 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, ο εργολάβος πέραν των 
κυρώσεων που αναφέρονται στα άρθρα της παρούσας διακήρυξης δε θα αμείβεται για το εκτελεσθέν 
έργο την ημέρα αυτή και θα του καταλογίζεται και η αξία των χρησιμοποιηθέντων φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων.  Επί πλέον ο χρόνος που μεσολαβεί  μέχρι την εφαρμογή του ψεκασμού σύμφωνα με τις  
οδηγίες, θα λογίζεται σαν καθυστέρηση έναρξης και θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

9.Εφόσον  ο  εργολάβος  τηρεί  τις  οδηγίες  της Δ/νσης  Αγροτικής  Οικονομίας  και  Κτηνιατρικής  της 
Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής για τους ψεκασμούς και καλύπτει όλη την περιοχή ευθύνης του, δε 
φέρει ευθύνη για την αποτελεσματικότητα των ψεκασμών.

10.Τα υλικά δακοκτονίας παρέχονται στον εργολάβο δωρεάν και παραδίδονται σ’  αυτόν από την 
αποθήκη της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής. 
Μεταφέρονται και διανέμονται  στα συνεργεία του, με ευθύνη και δαπάνη του εργολάβου. Μέχρι τη 
χρησιμοποίησή τους ή την επιστροφή τους στην αποθήκη (σε περίπτωση που περισσεύουν), θα πρέπει 
να  φυλάσσονται  με  ευθύνη του,  σε  κλειστούς  και  δροσερούς  χώρους,  καλά ασφαλισμένους.  Για  το 
σκοπό αυτό θα πρέπει ο εργολάβος να ορίσει  το χώρο καθώς και τον υπεύθυνο για τη φύλαξη των 
υλικών  δακοκτονίας  και  να  το  γνωστοποιήσει  εγγράφως  στη  Δ/νση  Αγροτικής  Οικονομίας  και 
Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής. 

11.Τα κενά δοχεία των εντομοκτόνων είναι δημόσιο υλικό και αποτελούν και αποδεικτικό της χρήσης 
τους. Γι’ αυτό θα τοποθετούνται χωρίς υπολείμματα στα χαρτοκιβώτια που ήταν συσκευασμένα και θα 
παραδίδονται από τον εργολάβο στην αποθήκη της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της 
Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής. Αν διαπιστωθεί έλλειμμα των υλικών θα καταλογίζεται η αξία τους 
στους υπεύθυνους. Σε περίπτωση που τα κενά δοχεία συσκευασίας των εντομοκτόνων δεν έρχονται στην 
αποθήκη χωρίς υπολείμματα θα επιστρέφονται  πίσω, προκειμένου να πλυθούν και  να επιστραφούν 
καθαρά, σε σύντομο χρονικό διάστημα, Σε περίπτωση που αυτό επαναληφθεί θα επιβάλλεται πρόστιμο 
100€.

12.Ο εργολάβος θα πρέπει να γνωστοποιεί με γραπτή ανακοίνωση που θα τοιχοκολλά σε κεντρικά 
σημεία  των  οικισμών  το  αναλυτικό  πρόγραμμα  του  ψεκασμού,  ώστε  να  ειδοποιούνται  οι 
ελαιοπαραγωγοί  και  οι  κτηνοτρόφοι-μελισσοκόμοι. Σε  περίπτωση  μη  ανάρτησης  θα  επιβάλλεται 
πρόστιμο 100 ευρώ για κάθε μέρα καθυστέρησης.

13.Ο εργολάβος μεριμνά για την άριστη λειτουργία των μηχανοκίνητων ψεκαστικών μηχανημάτων 
και των επινώτιων ψεκαστήρων, έχοντας πλέον των απαραιτήτων και άλλα σε ετοιμότητα ώστε να μην 
παρουσιάζεται καθυστέρηση σε περίπτωση βλάβης.

14.Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν την απαραίτητη από το νόμο ηλικία.
15.Με  ευθύνη  του  ανάδοχου  θα  πρέπει  να  λάβουν  γνώση  όλοι  οι  εργάτες  των  τεχνικών 

προδιαγραφών της δακοκτονίας, ώστε να τις εφαρμόζουν στην πράξη.

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΕΚΑΣΜΩΝ

Α. Σκευάσματα – Δοσολογίες
Τα σκευάσματα, που θα χρησιμοποιηθούν στους ψεκασμούς, όπως και οι δοσολογίες και ο χρόνος 

εφαρμογής θα υποδειχθούν από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής 
Ενότητας Χαλκιδικής.
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Β. Εφαρμογή
1.   Το  ψεκαστικό  διάλυμα  πρέπει  να  παρασκευάζεται  με  καθαρό  νερό  από  πηγές,  γεωτρήσεις,  

πηγάδια κλπ χωρίς όμως να δημιουργούνται επικίνδυνες συνθήκες για τη ρύπανση των υδάτων.
2.  Γενικότερα ο εργολάβος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο, που απαιτείται κατά 

περίπτωση, ώστε να μην ρυπαίνονται με τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα με κανένα τρόπο τα σημεία  
υδροληψίας και το περιβάλλον. Σε διαφορετική περίπτωση, θα φέρει την πάσης φύσεως ευθύνη που 
προβλέπεται από τη νομοθεσία.

3.  Κατά την παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος οι κενές φιάλες των εντομοκτόνων πρέπει να 
ξεπλένονται με τριπλό πλύσιμο και να ακολουθεί άδειασμα του ξεπλύματος στο ψεκαστικό βυτίο.

4.  Το  ψεκαστικό  μηχάνημα  θα  πρέπει  να  λειτουργεί  σε  πίεση  μικρότερη  από  10  atm,  ώστε  το 
ψεκαστικό υγρό να πέφτει συγκεντρωμένο με χοντρή σταγόνα  (δ>1mm) για να μπορεί να παραμένει 
περισσότερο χρόνο νωπό για την προσέλκυση του δάκου. 

5.  Κατά  τον  ψεκασμό  θα  διασπείρονται  200  κ.εκ.  (σκευάσματα  με  dimethoate)  ή  300  κ.εκ. 
(σκευάσματα με τις υπόλοιπες δραστικές) ψεκαστικού διαλύματος ανά ψεκαζόμενο δέντρο κανονικής 
ανάπτυξης. Θα ψεκάζονται 10 δέντρα ανά στρέμμα με μέγιστο όγκο ψεκαστικού διαλύματος 2 λίτρα 
(σκευάσματα  με  dimethoate)  ή  3  λίτρα  (σκευάσματα  με  τις  υπόλοιπες  δραστικές)  ψεκαστικού 
διαλύματος  ανά στρέμμα. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται ρητά οι οδηγίες τις ετικέτας του 
σκευάσματος.

6. Το ψεκαστικό υγρό θα πρέπει να διασπείρεται στη βορινή πλευρά του δέντρου και στο εσωτερικό  
του φυλλώματος ώστε να παραμένει περισσότερο χρόνο σε νωπή κατάσταση.

7. Ο ψεκαστικός αυλός θα πρέπει να κλείνει κατά τη διάρκεια μετάβασης από δέντρο σε δέντρο, 
ώστε να μην εκρέει άσκοπα ψεκαστικό διάλυμα κυρίως για την προστασία του περιβάλλοντος.

8.  Το ψεκαστικό βυτίο θα πρέπει κατά τη χρήση του να είναι καλά σφραγισμένο και μετά το τέλος 
των ψεκασμών να πλένεται με άφθονο νερό. Τα προϊόντα του ξεπλύματος απαγορεύεται να χύνονται 
στο έδαφος ή οπουδήποτε αλλού, αλλά θα πρέπει να ψεκάζονται σε ελαιόδεντρα, τα οποία σκόπιμα 
έχουν αφεθεί αψέκαστα κατά τον ψεκασμό που προηγήθηκε.

9. Το ψεκαστικό διάλυμα που παρασκευάζεται θα χρησιμοποιείται την ίδια ημέρα. Η αξία του μη 
χρησιμοποιηθέντος  ψεκαστικού  διαλύματος,  θα  καταλογίζεται  στον  εργολάβο  εκτός  περιπτώσεων 
ανωτέρας βίας (π.χ. απότομη μεταβολή του καιρού, εργατικό ατύχημα κ.ά.).

10.  Απαγορεύεται να απορριφθεί ψεκαστικό διάλυμα, ή εντομοκτόνο στο περιβάλλον. Σε περίπτωση 
ανωτέρας  βίας  (π.χ.  απότομη  μεταβολή  του  καιρού,  εργατικό  ατύχημα  κ.ά.),  που  δεν  μπορεί  να 
χρησιμοποιηθεί  όλο  το  ψεκαστικό  διάλυμα  που  ετοιμάστηκε,  είναι  απαραίτητο  να  ειδοποιηθεί  η 
Υπηρεσία. Για την απόρριψη θα πρέπει να ανοιχθεί ειδικός λάκκος στο έδαφος (μακριά από πηγάδια, 
πηγές,  ρέματα  κλπ)  στον  οποίο  με  το  ψεκαστικό  υγρό  θα  προστίθεται  αρκετός  ασβέστης  και  θα 
σκεπάζεται άμεσα με χώμα.

11.    Η  απόδοση του  ψεκαστικού συγκροτήματος  (ελκυστήρας,  οδηγός,  εργάτης  αυλού)  δεν θα 
υπερβαίνει  τα 1.000 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά ημέρα. Όταν πρόκειται  για κλασικά συνεργεία με 
επινώτιους ψεκαστήρες η ημερήσια απόδοση ανά ψεκαστή δεν θα υπερβαίνει τα 150 λίτρα/ημέρα.

12. Ψεκασμοί δεν γίνονται τις απογευματινές ώρες λόγω υψηλών θερμοκρασιών, μειωμένης κίνησης 
του δάκου και λόγω περιορισμένης δυνατότητας ελέγχων.

13.  Ο εργολάβος επιβαρύνεται με τις δαπάνες εξυπηρέτησης των ψεκασμών, δηλαδή μεταφορά των 
εργατών, υλικών και νερού για την παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος.

14.  Αν σε μία περιοχή οι τοποθεσίες που δεν μπορεί να ψεκάσει ο ελκυστήρας (έλλειψη δρόμου, 
μεγάλη κλίση εδάφους, αλλεπάλληλοι περιφραγμένοι ελαιώνες κ.λπ.) είναι εκτεταμένες,  θα πρέπει ο 
εργολάβος  να  διαθέσει  1-2  ψεκαστές  με  ψεκαστήρα  πλάτης  (επιπλέον  του  εργάτη  αυλού  του 
συνεργείου),  που  θα  εργάζονται  παράλληλα  με  τον  ελκυστήρα,  για  την  κάλυψη  και  αυτών  των 
τοποθεσιών.

15.  Για  την  πλήρη  και  ορθή  εφαρμογή  των  ψεκασμών,  σε  περίπτωση  που  κατά  την  πορεία 
εφαρμογής τους προκύψει ανάγκη για περισσότερα μέσα, θα πρέπει να ενισχυθούν τα συνεργεία που 
αρχικά συγκροτήθηκαν από τον εργολάβο, μετά από συνεργασία με την υπηρεσία.

16.  Επίσης, εάν στην πράξη τα μέσα ψεκασμού που ζητούνται στον πίνακα Β, για οποιοδήποτε λόγο 
(μειωμένη παραγωγή κλπ) χρειάζεται να μειωθούν, αυτό είναι δυνατόν να γίνει μόνο μετά από αίτηση 
του  εργολάβου και έγκριση της Υπηρεσίας.
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17. Η διάρκεια των ψεκασμών σε καμιά περίπτωση δεν θα υπερβαίνει  τις οκτώ (8) συνεχόμενες  
ημέρες  όπως  επιβάλλεται  από  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  εκτέλεσης  των  δολωματικών  ψεκασμών 
δακοκτονίας. Συγκεκριμένα για κάθε τμήμα της εργολαβίας θα πρέπει να εφαρμόζεται ο πίνακας Β της 
παρούσας διακήρυξης.

18.  Ο  εργολάβος  φέρει  την  ευθύνη  ώστε  να  μην  ψεκαστούν  οι  πιστοποιημένες  βιολογικές 
ελαιοκαλλιέργειες, με την προϋπόθεση ότι αυτές έχουν σημανθεί περιμετρικά.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΨΕΚΑΣΜΩΝ

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

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

Για  την εφαρμογή  των παραπάνω  την  ευθύνη θα  φέρουν οι  εργολάβοι,  οι  οποίοι  όμως επειδή 
επιβλέπονται από τους επόπτες και τους τομεάρχες δακοκτονίας, θα πρέπει να εφαρμόζουν τις οδηγίες 
τους,  ενώ  εκείνοι  με  τη  σειρά  τους  θα  πρέπει  καθημερινά  κατά  τη  διάρκεια  των  ψεκασμών  να 
παρακολουθούν τα δελτία καιρού.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ

Τα συνεργεία συγκροτούνται με ευθύνη και μέριμνα του εργολάβου τους, όπως αυτά αναφέρονται  
στον πίνακα Β της παρούσας διακήρυξης.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΨΕΚΑΣΤΩΝ

Με  ευθύνη  και  δαπάνη  του  εργολάβου,  θα  πρέπει  να  τηρούνται  αυστηρά  οι  κανόνες  ορθής 
εφαρμογής φυτοπροστατευτικών προϊόντων, προκειμένου να είναι ασφαλής ο ψεκασμός δακοκτονίας.

Συγκεκριμένα εκτός των άλλων:
1.Να μην υπάρχουν διαρροές ψεκαστικού διαλύματος από τα ψεκαστικά  μέσα.
2.Κάθε  ψεκαστής  μηχανοκίνητου  ή  χειροκίνητου  μέσου  να  χρησιμοποιεί  τα  ενδεδειγμένα  είδη 

ατομικής  προστασίας  (όπως  αυτά  προσδιορίζονται  στην  ετικέτα  κάθε  χρησιμοποιούμενου 
εντομοκτόνου).

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

4. Ο εργολάβος ευθύνεται για κάθε είδους ατύχημα του προσωπικού του  .
Τα παραπάνω μέσα προμηθεύει ο εργολάβος στο προσωπικό του.

ΕΛΕΓΧΟΙ ΨΕΚΑΣΜΩΝ

Οι εργασίες της δακοκτονίας θα ελέγχονται από τους επόπτες και τους τομεάρχες της δακοκτονίας. 
Καθημερινά κατά τη διάρκεια των ψεκασμών ο εργολάβος θα συμπληρώνει ένα ημερήσιο δελτίο 

εργασίας  (έντυπο  που  χορηγεί  η  Δ/νση  Αγροτικής  Οικονομίας  και  Κτηνιατρικής  της  Περιφερειακής 
Ενότητας Χαλκιδικής),  στο οποίο θα αναγράφονται  τα ψεκαστικά μέσα ,  οι εργάτες, η ποσότητα του 
ψεκαστικού διαλύματος που καταναλώθηκε, ο αριθμός των προστατευθέντων δέντρων κ. ά.

Τα ημερήσια δελτία καθημερινά θα υπογράφονται από τον εργολάβο και θα εγκρίνονται από τους 
τομεάρχες και επόπτες δακοκτονίας.

ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η αμοιβή των εργατών εξαρτάται από τη συμφωνία τους με τον εργολάβο. Επίσης υποχρεούται να 
τηρεί και να εφαρμόζει απαρέγκλιτα τις σχετικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, σε ότι αφορά την 
αμοιβή, την ασφάλισή τους κτλ.
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ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί δικαίωμα αύξησης ή μείωσης του αριθμού των ψεκασμών στην περίπτωση 
που οι καιρικές συνθήκες ή το ύψος του δακοπληθυσμού το απαιτούν. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα 
εξαίρεσης περιοχών στις οποίες διαπιστώνει ότι δεν υφίστανται οι απαραίτητες προϋποθέσεις εφαρμογής  
του προγράμματος (δακοκτονία εφαρμόζεται  όταν η καρποφορία ελαιοδέντρων είναι  μεγαλύτερη από 
25% για τις ελαιοποιήσιμες και 20% για τις βρώσιμες ελιές) καθώς και διενέργειας λιγότερων ψεκασμών 
από  αυτών  που  αναφέρονται  στην  παρούσα  διακήρυξη  αν  οι  τεχνικές  συνθήκες  δεν  επιβάλλουν  τη 
διενέργεια ψεκασμού. Επίσης διατηρεί το δικαίωμα για εντολή διενέργειας τοπικών ψεκασμών όπου και 
όταν χρειάζεται.

Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα περικοπής των προστατευθέντων ελαιοδέντρων σε περιπτώσεις όπως:
α) όταν υπάρχουν νέες εκτιμήσεις για μειωμένη καρποφορία.
β)στην περίπτωση που η συνολική χρησιμοποιηθείσα ποσότητα ψεκαστικού διαλύματος υπολείπεται της 
ποσότητας  που  θεωρείται  αναγκαία  για  τη  κανονική  προστασία  του  συνόλου  των  ελαιοδέντρων  της 
εργολαβίας.
γ) όταν το προσωπικό που χρησιμοποιείται είναι ανεπαρκές για την κανονική εκτέλεση του έργου.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Ο ανάδοχος κατέθεσε την με αριθμό (ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ) εγγυητική επιστολή της 
(ΤΡΑΠΕΖΑ  ΕΚΔΟΣΗΣ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ)  ποσού  (ΠΟΣΟ  ΣΕ  €)  για  την  καλή  εκτέλεση  όλων  των  όρων  της 
διακήρυξης και της σύμβασης αυτής, η οποία έχοντας θέση ποινικής ρήτρας, θα ισχύει μέχρι την πλήρη 
και καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης και θα καταπίπτει ολικά ή μερικά υπέρ του Δημοσίου σε 
περίπτωση που δεν θα εκπληρωθούν ή δεν θα εκτελεστούν πλήρως οι όροι της σύμβασης αυτής, με  
απόφαση  του  Αντιπεριφερειάρχη  που  θα  εκδοθεί  ύστερα  από  γνώμη  της  αρμόδιας  Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  της  σύμβασης  επιστρέφεται  μετά  την  ολοκλήρωση  του  έργου  της 
δακοκτονίας και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.

Αν η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης εξαντληθεί ή μειωθεί λόγω των κυρώσεων, τότε προ 
της έναρξης κάθε ψεκασμού θα πρέπει να ανατιμάται στην αρχική της τιμή.

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Εκτός των άλλων κυρώσεων που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση,
1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά 

του που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν διενέργησε μέσα στον συμβατικό χρόνο τους προβλεπόμενους 
από  τη  διακήρυξη  ψεκασμούς  με  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  της  Περιφέρειας  Κεντρικής 
Μακεδονίας,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  αρμόδιου  οργάνου.  Σε  περίπτωση  αδικαιολόγητης 
καθυστέρησης της έναρξης ή περάτωσης ή ενδιαμέσου διακοπής συγκεκριμένου ψεκασμού επιβάλλεται 
στον  εργολάβο  πρόστιμο  εκατό  ευρώ  (100€)  για  κάθε  μέρα  αδικαιολόγητης  καθυστέρησης  των 
ψεκασμών. Το ποσό παρακρατείται από την αμοιβή ή την εγγύηση κατά την κρίση της Περιφερειακής 
Ενότητας  Χαλκιδικής.  Αν  η  καθυστέρηση  είναι  άνω  των  τριών  (3)  ημερών  ο  εργολάβος  κατόπιν 
αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κηρύσσεται έκπτωτος 
από  τη  σύμβαση  και  από  κάθε  δικαίωμα  απ’  αυτήν  και  επιβαρύνεται  με  τη  διαφορά  μεταξύ  δύο 
προσφορών για όλους τους υπόλοιπους ψεκασμούς.

2.Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή τη σύμβαση όταν:
Α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη του Δημοσίου
Β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
3.  Στον εργολάβο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, επιβάλλονται, με απόφαση του 

αρμοδίου  για  την  διοίκηση  του  φορέα  οργάνου  (Οικονομικής  Επιτροπής  της  Περιφέρειας  Κεντρικής 
Μακεδονίας),  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  αρμοδίου  οργάνου,  το  οποίο  υποχρεωτικά  καλεί  τον 
ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων κατά το άρθρο 20 του ισχύοντος Συντάγματος, αθροιστικά ή 
διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

Α.  Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης,  κατά 
περίπτωση.
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Β.  Εκτέλεση  των  ψεκασμών  σε  βάρος  του  έκπτωτου  εργολάβου  είτε  από  τους  υπόλοιπους 
υποψήφιους αναδόχους που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της 
παρούσας.  Κάθε  άμεση  ή  έμμεση  προκαλούμενη  ζημία  του  δημοσίου  ή  τυχόν  διαφέρον  που  θα 
προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του έκπτωτου εργολάβου. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμα και 
στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέος ψεκασμός, κατά τα οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο 
υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρμοδίου 
και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Γ.  Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός  του εργολάβου από το σύνολο ή μέρος  των έργων των 
φορέων  που  αναφέρονται  στο  πεδίο  εφαρμογής  του  Ν.  2286/95.  Ο  αποκλεισμός  σε  οποιαδήποτε 
περίπτωση επιβάλλεται  μόνο με  απόφαση του Υπουργού  Ανάπτυξης,  ύστερα από γνωμοδότηση της 
Επιτροπής Πολιτικής Προγραμματισμού Προμηθειών, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για 
παροχή εξηγήσεων και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό.

Δ. Ο καταλογισμός στον εργολάβο ποσού ίσου με το 10% της αξίας των ψεκασμών για τους οποίους  
κηρύχθηκε έκπτωτος.

4.  Σε περίπτωση που οι ψεκασμοί σε βάρος έκπτωτου εργολάβου γίνονται με τροποποίηση όρων ή 
τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά 
περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που 
τυχόν  προκύπτει  από  την  τροποποίηση  των  σχετικών  όρων  ή  τεχνικών  προδιαγραφών,  η  οποία 
συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό.

5.  Οι αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη περί καθορισμού και καταλογισμού των από την παρούσα 
προβλεπόμενων  κυρώσεων  αποτελούν  βέβαιους  και  εκκαθαρισμένους  τίτλους  απαιτήσεων  της 
Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, αναγνωρίζονται δε ως τέτοιοι από τους εργολάβους.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Η  διαπίστωση  της  καλής  εκτέλεσης  των  ψεκασμών  γίνεται  με  πρακτικό  που  συντάσσεται  και 
υπογράφεται  από  τους  αρμόδιους  γεωπόνους  Τομεάρχες  Δακοκτονίας,  τους  αρμόδιους  Επόπτες 
Δακοκτονίας και από τον εργολάβο ή εκπρόσωπο του και θεωρείται από τον Δ/ντη Δακοκτονίας.

Το πρακτικό συντάσσεται βάσει των ημερήσιων δελτίων εργασίας τα οποία συντάσσονται από τον 
εργολάβο και θα εγκρίνονται από τον αρμόδιο Τομεάρχη και Επόπτη Δακοκτονίας.

Τα  προστατευόμενα  ελαιόδεντρα  υπολογίζονται  από  τη  Δ/νση  Αγροτικής  Οικονομίας  και 
Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής βάσει του μητρώου ελαιοδέντρων κάθε περιοχής 
και  του  εφαρμοζόμενου  ψεκαστικού  διαλύματος  σε  κάθε  περίπτωση.  Σε  περίπτωση  διαφωνίας  του 
εργολάβου ως προς την ψεκασθείσα έκταση ή άλλο θέμα παραπέμπεται στην Επιτροπή Δακοκτονίας , η 
οποία  ορίζεται  από  τον  Προϊστάμενο  της  Δ/νσης  Αγροτικής  Οικονομίας  και  Κτηνιατρικής  της 
Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής και η απόφαση της οποίας είναι οριστική και τελεσίδικη και δεν 
υπόκειται σε κανένα ένδικο μέσο.

Εφόσον η συνεργασία του Εργολάβου με την Υπηρεσία και τους γεωπόνους της δακοκτονίας δεν 
είναι  καλή,  δε  συμμορφώνεται  στις  υποδείξεις  τους  και  δεν  εκτελεί  σωστά  τους  ψεκασμούς, 
συντάσσεται  από τον  αρμόδιο  γεωπόνο (τομεάρχη,  επόπτη ή Δ/ντη)  έκθεση,  που αποτελεί  στοιχείο 
αποκλεισμού του από αντίστοιχους διαγωνισμούς επόμενων ετών.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΠΛΗΡΩΜΗ

1.Για την πληρωμή της αξίας του ψεκασμού θα προσκομίζεται στην Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού 
της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής Τιμολόγιο ή Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών θεωρημένο από την 
αρμόδια Δ.Ο.Υ. καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό, που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

2.Η πληρωμή της αμοιβής του εργολάβου θα γίνεται μετά το πέρας των εργασιών και τη σύνταξη του 
σχετικού  πρακτικού  διενέργειας  ψεκασμού  όπως  προβλέπεται  από  την  παρούσα.  Η  αμοιβή  θα 
καταβάλλεται  με  την  έκδοση  χρηματικού  εντάλματος  στο  όνομά  του  από  τη  Δ/νση  Διοικητικού-
Οικονομικού  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Χαλκιδικής  και  σε  βάρος  των  σχετικών  πιστώσεων 
δακοκτονίας και εφόσον αυτές έχουν μεταφερθεί, μετά την προσκόμιση των προβλεπόμενων εγγράφων 
και λοιπών δικαιολογητικών.
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3.Η  προθεσμία  πληρωμής  αναστέλλεται  α)κατά  το  χρονικό  διάστημα  που  μεσολαβεί  από  την 
αποστολή  του  σχετικού  χρηματικού  εντάλματος  πληρωμής  στα  εντελλόμενα  και  μέχρι  τη  θεώρηση 
αυτού, β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων, καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις 
που  αναφέρονται  στο  άρθρο  35  παρ.  7  του  Π.Δ.  118/2007.  Επίσης,  δεν  προσμετρείται  ο  χρόνος 
καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (μη έγκαιρη υποβολή των 
αναγκαίων δικαιολογητικών κλπ).

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Ο εργολάβος 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  και  να 
προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Απαγορεύεται,  με  ποινή  έκπτωσης,  η  εκχώρηση  από  τον  εργολάβο  μέρους  ή  του  συνόλου  του 
κατακυρωθέντος έργου,  χωρίς ειδική έγκριση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της 
Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής και υπογραφή της σχετικής πράξης.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

1. Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ή και μετά τη λήξη της,  
εφόσον απορρέει απ’ αυτήν) μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής και του αναδόχου και αφορά 
(ενδεικτικά)  την  εκτέλεση των όρων της  σύμβασης,  την  ερμηνεία  αυτής,  τον  προσδιορισμό  ή/και  την 
εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων των μερών ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της, επιλύεται 
κατ’  αρχήν,  ανεξαρτήτως  του  χρόνου  γενέσεώς  της,  από  την  Οικονομική  Επιτροπή  της  Περιφέρειας 
Κεντρικής  Μακεδονίας,  προς  το  οποίο  ο  ανάδοχος  πρέπει  να  απευθύνει  σχετική  αίτηση.  Το  αρμόδιο  
όργανο  αποφασίζει  οριστικά  εντός  εύλογου  χρόνου  με  αιτιολογημένη  απόφασή  του,  η  οποία 
γνωστοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο, με αποδεικτικό παραλαβής ή σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 2672/1998. Εάν η επιτροπή δεν εκδώσει απόφαση επί της αιτήσεως μέσα σε δύο (2) μήνες από την  
ημέρα  υποβολής  της  ή  αν  ο  ανάδοχος  δεν  αποδεχθεί  την  απόφαση  της  Περιφερειακής  Ενότητας 
Χαλκιδικής, τότε οποιοδήποτε από τα μέρη δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά προς επίλυση ενώπιον των 
αρμόδιων Δικαστηρίων.

2. Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση προμήθειας ή θα σχετίζεται μ’ αυτήν 
και δεν θα ρυθμίζεται  κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλη αρμόδια 
δικαστήρια της Χαλκιδικής. 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
A. Όλοι οι ψεκασμοί στο τέλος της περιόδου ψεκασμών έχουν γίνει σύμφωνα με όλους τους 
όρους  της  παρούσας  ή  εάν  αυτοί  οι  ψεκασμοί  που  διενεργήθηκαν,  υπολείπονται  των 
συμβατικών, κατά μέρος που κρίνεται από το αρμόδιο όργανο ως ασήμαντο.

B.   Έγινε  η  αποπληρωμή  του  συμβατικού  τιμήματος,  αφού  προηγουμένως  επιβλήθηκαν  τυχόν 
κυρώσεις ή εκπτώσεις.

Γ.  Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη 
και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

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

Η Σύμβαση αυτή συντάχθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις σε δύο όμοια πρωτότυπα από τα 
οποία πήρε από ένα ο καθένας από τους συμβαλλόμενους.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                       Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ
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