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Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΗΣ Π.Κ.Μ. 

 

 

 ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 Δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων του άρθρου 5 του 
ν.4412/2016, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά 
βάσει τιμής,  για την ανάθεση παροχής υπηρεσίας με την: 

 

 

«Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό μέχρι 

738.000 ελαιόδεντρων ανά ψεκασμό με έως τέσσερις επαναλήψεις στα 

πλαίσια του εφαρμογής του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του 

Δάκου της ελιάς, για το έτος 2022, στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, 

προϋπολογισμού μέχρι εκατόν είκοσι εννέα  χιλιάδων επτακοσίων σαράντα 

ευρώ (129.740,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (CPV) : 

77100000-1  
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία Π.Κ.Μ./ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 997612598 

Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης1  

Ταχυδρομική διεύθυνση Διοικητήριο  

Πόλη Πολύγυρος 

Ταχυδρομικός Κωδικός 63100 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS EL52 

Τηλέφωνο 2371351262 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) ad1@halkidiki.gov.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Χριστιάννα Μπακρατσά 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) https://halkidiki.pkm.gov.gr/ 

 
Είδος Αναθέτουσας Αρχής  
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  η Π.Κ.Μ. Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής. (OTA B΄βαθμού)  που ανήκει στη 
Γενική Κυβέρνηση και αποτελεί μη κεντρική αναθέτουσα αρχή κατά την έννοια του αρ. 2 παρ.1 περ.3 του 
Ν. 4412/2016. 
   
Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή  γενικών δημόσιων υπηρεσιών. 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας 2  
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση  μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ3 
β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ 

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

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την υπάλληλο του Τμήματος Ποιοτικού και 
Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε.Χ, κ. 
Στραβαρίδου Στέλλα 237135151267. 

δ)    H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς 
διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και 
συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) www.promitheus.gov.gr και 
https://halkidiki.pkm.gov.gr/ 

 
1  Άρθρο 53 παρ. 2 περ. α του ν. 4412/2016 
2 Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16 
3 Εάν η πρόσβαση στα έγγραφα είναι περιορισμένη, αντί για τα αναφερόμενα στο α) συμπληρώνεται:  «Η πρόσβαση στα 

έγγραφα είναι περιορισμένη. Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται στην διεύθυνση (URL) : ………………………..» 
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1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  
Χρηματοδότηση της σύμβασης4 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Π.Κ.Μ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ. 
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει  τον Κ.Α.Ε. 07.291.5241.α.2.01,  σχετική πίστωση του 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022  του Φορέα 5  
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ.203225(564)/21-3-2022. 
(ΑΔΑΜ.22REQ010236959 21-3-2022) ΑΔΑ:ΨΚΝΔ7ΛΛ-ΙΜ3, για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση 
δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2022. και έλαβε α/α βεβ.1836 καταχώρησης  στο μητρώο 
δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής της Π.Κ.Μ.6.  
 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Α.  Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό 
ψεκασμό μέχρι 738.000 ελαιόδεντρων  ανά ψεκασμό με -έως- τέσσερις επαναλήψεις  στα 
πλαίσια εφαρμογής του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς για το 
έτος 2022, στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής στις παρακάτω Δημοτικές ή Τοπικές 
Κοινότητες, όπως αναλυτικότερα  περιγράφεται και στο Παράρτημα Ι της παρούσας.  

Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ -ΤΟΠΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ 
ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΑ 

EΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΨΕΚΑΣΜΩΝ 

ΕΩΣ 

1 ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ 85.000  4 

2 ΓΟΜΑΤΙ 75.000  4  

3 ΙΕΡΙΣΣΟΣ-ΚΑΜΠΟΣ 
ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ 24.000 4 

4 Μ. ΠΑΝΑΓΙΑ 80.000 4 

5 ΝΙΚΗΤΗ 168.000 4 

6 Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ 126.000 4 

 
4 Το περιεχόμενο της παραγράφου διαμορφώνεται ανάλογα με την πηγή χρηματοδότησης (Πρβλ. παρ. 2 περ.ζ  του άρθρου 53 

του ν.4412/16 όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4782/21) 
5 Αναφέρονται τα στοιχεία του Φορέα, της Συλλογικής Απόφασης και του Κωδικού Αριθμού Εξόδων τους οποίους βαρύνει η 

πίστωση για την χρηματοδότηση της σύμβασης 
6        Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145) «4. Οι διακηρύξεις, 

οι αποφάσεις ανάθεσης και οι συμβάσεις που συνάπτονται για λογαριασμό όλων των φορέων Γενικής Κυβέρνησης 
αναφέρουν απαραίτητα τον αριθμό και τη χρονολογία της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εφόσον η προκαλούμενη 
δαπάνη πρόκειται να βαρύνει το τρέχον οικονομικό έτος, τον αριθμό καταχώρησής της στα λογιστικά βιβλία του οικείου 
φορέα, καθώς και τον αριθμό της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης, σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε 
περισσότερα του ενός οικονομικά έτη, συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος. Σε περίπτωση που η προκαλούμενη δαπάνη 
πρόκειται να βαρύνει αποκλειστικά και μόνον το επόμενο ή τα επόμενα οικονομικά έτη, οι διακηρύξεις, οι αποφάσεις 
ανάθεσης και οι συμβάσεις της παρούσας φέρουν μόνο τον αριθμό της πολυετούς έγκρισης, κατά τα οριζόμενα στις 
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2» Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 γ) του ίδιου π.δ : “ «γ) Διακηρύξεις, όπου 
απαιτείται, και αποφάσεις ανάθεσης που εκδίδονται και συμβάσεις που συνάπτονται από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης 
είναι άκυρες, εφόσον δεν έχει προηγηθεί η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της παρ. 2 του άρθρου 2, υπό την 
επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 2 και της παρ. 4 του άρθρου 4» 
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7 Ν. ΡΟΔΑ 23.000 4 

8 ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ 20.000 4 

9 ΠΥΡΓΑΔΙΚΙΑ 43.000 4 

10 ΣΥΚΙΑ-ΠΟΡΤΟ ΚΟΥΦΟ 80.000 4 

11 ΚΡΥΟΠΗΓΗ 14.000 4 

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΩΝ 738.000  Χ4 

Διευκρινίζεται ότι η ανάθεση στους αναδόχους 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 αυτές. .  Ο ακριβής αριθµός των δολωµατικών ψεκασµών θα 
εξαρτηθεί από επιστημονικά δεδομένα που σχετίζονται µε το ύψος του δακοπληθυσµού και τις 
κλιματολογικές συνθήκες. 

Οι προσφορές  πρέπει να αφορούν τουλάχιστον μία ολόκληρη Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα - και πάντως 
μόνον ολόκληρες Κοινότητες - του προκηρυσσόμενου αντικειμένου, όπως αυτό περιγράφεται στο 
Παράρτημα Ι της παρούσας, άλλως απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 77100000-1 

Β. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 129.740,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ και 146.606,2 με ΦΠΑ 13%. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
βάσει: της τιμής σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 86 του Ν.4412/2016. 
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Ι της παρούσας διακήρυξης και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος. 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται μέχρι 30-10-2022. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως7: 

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

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

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

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

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

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

 
7 Η αναθέτουσα αρχή προσαρμόζει την παρ. 1.4 και τους όρους της διακήρυξης με βάση το αντικείμενο της σύμβασης και την 

κείμενη νομοθεσία, όπως ισχύει κατά την έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης. Σε περίπτωση νομοθετικών μεταβολών και έως 
την επικαιροποίηση του παρόντος υποδείγματος από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. οι αναθέτουσες αρχές έχουν την ευθύνη αντίστοιχης 
προσαρμογής των εν λόγω όρων. 





 

Σελίδα 7 

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

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

- της υπ' αριθμ. 76928/13-7-2021  Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : 
“Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’3075)  

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

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

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

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

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

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

- του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

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

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

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

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

- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»  

- του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και ιδίως 
των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 

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

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

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

- του ν. 3852/2010 (Α’ 87) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης 

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

- τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Π.Κ.Μ. (Π.Δ. 133/2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με την 81320 & 77909 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας 
Θράκης (Αρ. ΦΕΚ 4302/30-12-2016). 

- Την υπ' αρ. οίκ. 72217(1346)/31-1-2022 [ΑΔΑ:68ΙΕ7ΛΛ-ΚΟ9] Απόφαση του Περιφερειάρχη 
Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων "Με 
Εντολή Περιφερειάρχη"» (ΦΕΚ 458 Β' /7-2-2022). 

-  Την υπ' αρ. 103879(320)/10-2-2022 (ΑΔΑ 69Κ57ΛΛ-Ξ3Β) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη 
Περιφερειακής Ενότητας Χαλκδικής «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων 
και άλλων πράξεων ¨ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ¨, σε Προϊστάμενους των υπηρεσιών της 
Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (Φ.Ε.Κ.672/τ.Β΄/15-
2-2022) 

- Την υπ’ αρ.71 / 12-11-2021 (ΑΔΑ 9Ω3Ζ7ΛΛ-ΡΘΗ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 
Π.Κ.Μ. «Ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Π.Κ.Μ, οικονομικού 
έτους 2022». 

- Την υπ' αρ.1475/29-11-2021 (ΑΔΑ Ω8ΑΞ7ΛΛ-ΝΞΑ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Π.Κ.Μ., με την οποία ορίστηκαν τα μέλη τής πενταμελούς Επιτροπής Διενέργειας Ανοικτών & 
Διεθνών Διαγωνισμών και της τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής της Π.Ε.Χ. .  

- Τo υπ΄ αριθμ. 12931/360750/13-12-2021 έγγραφo του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίμων «Έναρξη του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το 
2022». 

- Την υπ’ αριθμ. 11694/22-2-2022 (ΑΔΑ 67ΜΨ46ΜΤΛ6-Φ2Ζ) Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών 
«Κατανομή ποσού ύψους 23.754.300,00 € σε Περιφέρειες της χώρας από τους Κεντρικούς 
Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022,προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίας.» 

- Το αριθμ.  163239(3450)/3-3-2022 με ΑΔΑΜ 22REQ010186406 2022-03-11 πρωτογενές αίτημα του 
Τμήματος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου  της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής της Π.Ε.Χ. 

- Την αριθμ. 203225/564/21-3-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α/Α 1857), 
(ΑΔΑΜ:22REQ010236959 21-3-2022.)(ΑΔΑ: ΨΚΝΔ7ΛΛ-ΙΜ3), η οποία καταχωρήθηκε στο Βιβλίο 
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας με α/α 1836, συνολικού ποσού Εκατό πενήντα Χιλιάδων Ευρώ (150.000,00€), η οποία 
βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Π.Κ.Μ. 2022 και τον ΚΑΕ . 07.291.5241.α.2.01– Δακοκτονία-
Διάφορα 

-την αριθμ.373/5-4-2022 (Πρακτικό 14ο/5-4-2022, ΑΔΑ: 6ΣΟΠ7ΛΛ-ΑΣΟ) Απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ., με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού κάτω των ορίων  για την  ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό 

ψεκασμό έως 738.000 ελαιόδεντρων ανά ψεκασμό, με έως τέσσερις επαναλήψεις ,στα 
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πλαίσια εφαρμογής του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς, για 

το έτος 2022, στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, προϋπολογισμού μέχρι εκατόν είκοσι 

εννέα  χιλιάδων επτακοσίων σαράντα ευρώ (129.740,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή ανά προστατευόμενο ελαιόδενδρο  και υπάρχει η 

δυνατότητα είτε τμηματικής κατακύρωσης ανά Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα, είτε ενιαίας 

κατακύρωσης ολόκληρου του έργου στον ίδιο ανάδοχο 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ……8-5-2022………. και ώρα …23:59.  μ.μ. 8 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 

ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

www.promitheus.gov.gr         19-04-22     20-4-2022 ώρα 
13:00 &  

  8-5-2022 & 23:59 

 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) με 
αριθμό συστήματος………158318…………… 

Η διαδικασία αποσφράγισης και ελέγχου θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., η 
οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , και θα ξεκινήσει στις 12-
5-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30. 

1.6 Δημοσιότητα 

A. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 9 

 Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρείται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

• Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρείται ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης 
στην πλατφόρμα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό   158318. 

• Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο     , σύμφωνα με το 
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016, και συγκεκριμένα και  

Εφημερίδα Τύπος Της Χαλκιδικής : Ημερομηνία Αποστολής  15-4-2022. 

 
8 Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα της 

σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών (άρθρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Η ελάχιστη 
προθεσμία παραλαβής των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία καθορίζεται : α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων από τις 
διατάξεις των άρθρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων από τις διατάξεις του άρθρου 
121 του ίδιου νόμου. 

9 Άρθρο 66 Ν. 4412/2016. Η παρούσα διακήρυξη και οι προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο, πριν από την 
ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Ωστόσο, η δημοσίευση μπορεί να πραγματοποιείται σε κάθε 
περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη δημοσίευση εντός 48 ωρών από τη 
βεβαίωση παραλαβής της προκήρυξης/ γνωστοποίησης.  Πρβλ. άρθρο 66 του ν. 4412/2016.  
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Εφημεριδα Θέμα : Ημερομηνία Αποστολής …15-4-.2022. 

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

Η Διακήρυξη θα δημοσιευθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 
(URL) https://halkidiki.pkm.gov.gr/στις .......18-4-2022....... 

  

 Β. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει  τον ανάδοχο/τους αναδόχους  αναλογικά, 
σύμφωνα με το άρ. 4 § 3 του Ν. 3548 / 2007. [Η παρ. 3 προστέθηκε με το άρ. 46 του Ν. 3801 / 
2009, και παραμένει σε ισχύ, σύμφωνα με την επιφύλαξη του άρ. 379 § 12 του Ν. 4412 / 2016]. 
και με βάση την εκτιμώμενη αξία κάθε ομάδας που κατακυρώνεται. [Εγκύκλιος 11 (ΑΠ / 27754 / 
28-6-2010) του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης].    

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 
και της αρμοδιότητάς τους10 . 

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

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

 
10 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης11  είναι τα ακόλουθα: 

1. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]  
2. η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της 
3. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 
4. το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της  

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι 
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) 12. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 10 ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, 
στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία 
είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr). Αιτήματα παροχής 
συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα 
οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν 
χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο 
των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που είτε 
υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για 
την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις13: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 
παραλαβή των προσφορών, 

 
11 Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 του 

άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α. με σκοπό να περιγράψει 
ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης 
του άρθρου 63, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, 
των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για 
την προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και 
ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη στην 
οποία αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και 
της παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων 
που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές 

12 Επιλέγεται, κατά κανόνα, η εκ του νόμου υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης και 
την  επικοινωνία. Οι επιλογές που ακολουθούν αφορούν περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή εν όλω ή εν μέρει η ελεύθερη 
πλήρης άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης. Επιπλέον, σε περίπτωση που απαιτούνται 
ειδικά εργαλεία, συσκευές ή μορφότυποι περιγράφονται στο σημείο αυτό ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόσβασης των 
ενδιαφερομένων. 

13 Άρθρο 67, παρ.3 του ν. 4412/2016 &. άρθρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016. 
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β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.  

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

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

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών, καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, 
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ14.  

 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν προδικαστικές προσφυγές 
υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με 
τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής15 συντάσσονται 
στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

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

 Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, 
δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, 
μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι 
απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 
μετάφραση στην ελληνική.  

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα16. 

 

2.1.5 Εγγυήσεις17 
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της 
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13)18, που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

 
14       Πρβλ έγγραφο ΕΑΑΔΗΣΥ με α.π. 4121/30-07-2020 « Διευκρινίσεις ως προς την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας στη 

διαγωνιστική διαδικασία σε περίπτωση τροποποίησης όρων της διακήρυξης» (ΑΔΑ: ΩΡΗ9ΟΞΤΒ-2ΧΖ) 
15       Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016  
16 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα 
17 Άρθρο 72 ν. 4412/2016  
18  Πρβλ.  άρθρο 120 Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2017)., καθώς και  άρθρο 15 παρ.1 Ν.4541/2018  (ΦΕΚ Α΄ 93/31.5.2018), 
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Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  

α) την ημερομηνία έκδοσης,  

β) τον εκδότη,  

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,  

δ) τον αριθμό της εγγύησης,  

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 
εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της 
ένωσης),   

ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της 
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών19,  

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή 
μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 
απευθύνεται, και  

ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

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

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

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

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

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

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ20, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 721 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

 
19 Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 4 περ. η του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017. 
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δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων22. 

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού 
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες 
δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 
οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή 
με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της 
Ένωσης23. 

2. Σε περίπτωση σύμπραξης, η προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους φορείς που 
αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. 
Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής 
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) καθενός μέλους της ένωσης, καθώς και ο 
εκπρόσωπος / συντονιστής αυτής (άρ. 96 § 7 του Ν. 4412 / 2016). 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.24  Περαιτέρω, εφαρμόζονται και οι 
διατάξεις του άρ. 96 § 7 του Ν. 4412 / 2016, ενώ ισχύουν και τα εξής :  α) κανένας δεν μπορεί να 
εκπροσωπήσει στον ίδιο διαγωνισμό περισσότερους από έναν φορείς ή συμπράξεις φορέων,  και  β) 
οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να περιλαμβάνουν τον όρο ότι καλύπτουν τις υποχρεώσεις όλων 
των μελών της.  

Στην περίπτωση του Συνεταιρισμού υποβάλλεται  βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας στην οποία 
δηλώνεται ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής25 
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής26, ποσοστού 
1% του προϋπολογισμού 27 κάθε τμήματος  ανάλογα δηλαδή με τις Κοινότητες για τις οποίες υποβάλλεται 
η προσφορά  και συγκεκριμένα: 

Ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1 % του προϋπολογισμού της Διακήρυξης (εκτός του Φ.Π.Α.), ανάλογα 
με τις Κοινότητες για τις οποίες υποβάλλεται η προσφορά. 

Συγκεκριμένα: 

1) Για την 1η Ομάδα (Γαλάτιστα) : 153,00 €. 

2) Για την 2η Ομάδα (Γομάτι) : 120,00 €. 

3) Για την 3η Ομάδα (Ιερισσός – Κάμπος Στρατονίκης) : 38,40 €. 

4) Για την 4η Ομάδα (Μ. Παναγία) : 128,00 €. 

 
20        Βλ. σχετικά με ΣΔΣ https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm 
21        Σύμφωνα με το ισχύον κείμενο της ΣΔΣ, τα σχετικά παραρτήματα που αναφέρονται στο άρθρο 25 αντιστοιχούν πλέον στα 1, 

2, 4, 5, 6 και 7. 
22       Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η συμμετοχή εξωχώριας εταιρείας από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» 

κατά την έννοια των παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013,  καθώς και από κράτη που έχουν προνομιακό 
φορολογικό καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του ως άνω Κώδικα, 
κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α΄ και β΄της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005. 

23   Πρβλ. σχετικά, σελ. 8 της Ανακοίνωσης της Επιτροπής C (2019) 5494 final «Κατευθυντήριες γραμμές για τη συμμετοχή 
προσφερόντων και αγαθών από τρίτες χώρες στην αγορά δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ». 

24 Άρθρο 19 ν. 4412/2016 
25 Παρ. 1 ,2, 3 και 12 του άρθρου 72 του ν.4412/2016. 
26 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής 

υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας,  του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων (β’ εδ. παρ. 1 άρθρου 72 ν. 
4412/2016).). 

27 Το ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, με 
ανάλογη στρογγυλοποίηση, μη συνυπολογιζομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης.   
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5) Για την 5η Ομάδα (Νικήτη) : 268,80 €. 

6) Για την 6η Ομάδα (Ν. Μαρμαράς) : 252,00 €. 

7) Για την 7η Ομάδα (Ν. Ρόδα) : 36,80 €. 

8) Για την 8η Ομάδα (Ουρανούπολη) : 32,00 €. 

9) Για την 9η Ομάδα (Πυργαδίκια) : 86,00 €. 

10) Για την 10η Ομάδα (Συκιά- Πόρτο Κουφό) :160,00 €. 

11) Για την 11η Ομάδα (Κρυοπηγή) : 22,40 €. 

12) Για όλες τις Ομάδες : 1.297,40 €. 

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

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

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

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

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016. 28 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8 γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα 
δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9.2. και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του 
συμφωνητικού, ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 
του ν. 4412/2016, στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την 
τιμή ή το κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί29, ζ) 
στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή 
δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, 
σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο 
ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα 
παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις 
απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. στ) σε περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος (μειοδότης) 
στον οποίο κατ’ εξαίρεση και για λόγους δημοσίου συμφέροντος, του έχει ανατεθεί,  έως την ολοκλήρωση 
των διαγωνισμών με την υπογραφή των οικείων συμβάσεων, μετά από αιτιολογημένη απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής,  η εκτέλεση του προγράμματος δακοκτονίας(για το οποίο έχουν δημοσιευτεί αλλά 
δεν έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικοί διαγωνισμοί) κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής η εγγύηση συμμετοχής του εάν: 

i) κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, είναι ψευδή ή 
ανακριβή, ή 

 
28 Άρθρο 72 παρ. 3 εδάφιο δεύτερο του ν. 4412/2016 
29        Πρβλ άρθρο 88 σε συνδυασμό με άρθρο 72 ν. 4412/2016 
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ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
απαιτούμενων δικαιολογητικών ή 

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τους λόγους αποκλεισμού και τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής της παρούσας, 

iν) Η εκτέλεση της υπηρεσίας από την έναρξη των εργασιών δακοκτονίας μέχρι τη σύναψη των οικείων 
συμβάσεων δεν τηρεί τους όρους και το περιεχόμενο της οικείας διακήρυξης ψεκασμών 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού30  
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός 
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) 
ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 
ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη31 καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα 
εγκλήματα:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα 
(εγκληματική οργάνωση), 

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της 
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 
192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα 
εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 
2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 
(δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 

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

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της 
απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 
2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα 

 
30 Άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016. 
31 Επισημαίνεται ότι η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται ως “αμετάκλητη καταδικαστική 

απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες 
καταδικαστικές αποφάσεις  
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διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β 
του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 

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

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), 
και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων). 

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

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

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

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

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

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

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την 
εθνική νομοθεσία ή  

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

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

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

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού. 

2.3.3.3. 
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Κατ' εξαίρεση, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 
2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το 
ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, 
σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της 
προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς 

2.2.3.4. Αποκλείεται32 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός 
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις33:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/201634, 
περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή 
μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που 
αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε 
θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση 
της επιχειρηματικής του λειτουργίας35. (γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του 
ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες 
ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους 
οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

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

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

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

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση 
των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που 

 
32 Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

Κατά συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει όλους, μερικούς, ή, ενδεχομένως, και κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού της 
παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές 
περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ. 4). 
Επισημαίνεται, επίσης, ότι η επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις επιλογές 
της στα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 

33  Ειδικά για τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού πρβλ. την Κατευθυντήρια Οδηγία 20/22-06-2017 της Αρχής (ΑΔΑ: 
ΩΡΞ3ΟΞΤΒ-9Ρ5). Ειδικότερα, όταν η αναθέτουσα αρχή εξετάζει τη συνδρομή των προϋποθέσεων εφαρμογής των δυνητικών 
λόγων αποκλεισμού που έχει συμπεριλάβει στα έγγραφα της σύμβασης, πρέπει να δίδει ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση της 
αρχής της αναλογικότητας (πρβλ και αιτιολογική σκέψη 101 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ). 

34 Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της 
περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2016. 

35 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ  
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ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση,  

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

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το 
σχετικό γεγονός. 36 

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

2.2.3.6. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής,  μπορεί να προσκομίζει στοιχεία37, 
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι 
συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας 
αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν 
από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με 
ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή 
περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 
οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες 
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά 
την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση38. 

2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/201639. 

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

 
36 Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016. Επίσης, υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της Αρχής (ΑΔΑ 

Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β), σχετικά με την απόφαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση C-124/2017.  
37  Σχετικά με την προσκόμιση αποδείξεων για τα επανορθωτικά μέτρα βλ. την απόφαση της 14ης Ιανουαρίου 2021 του ΔΕΕ 

στην υπόθεση C‑387/19 
38 Παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.   
39  Πρβλ. απόφαση υπ’ αριθμ. 49341/19-05-2020 (ΦΕΚ 385 τεύχος ΥΟΔΔ, 25-05-2020), η οποία εξακολουθεί να ισχύει έως την  

έκδοση της απόφασης της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 
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Κριτήρια Επιλογής40  

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας41  
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του διαγωνισμού, όπως θα πιστοποιείται με βεβαίωση 
εγγραφής σε επαγγελματικό μητρώο ( ή για τους ασκούντες γεωργικό επάγγελμα από σχετική βεβαίωση 
από αρμόδια αρχή του δημοσίου), καθώς επίσης ότι είναι επαγγελματίες του συγκεκριμένου 
αντικειμένου, διαθέτουν ΑΦΜ ως ελεύθεροι επαγγελματίες και Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας στην 
αρμόδια ΔΟΥ από τον οποίο προκύπτει η επαγγελματική τους συνάφεια με το συγκεκριμένο αντικείμενο 
που ζητείται από τη Διακήρυξη.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα ή εμπορικά μητρώα  που τηρούνται στο 
κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο 
επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό 
ανάθεση υπηρεσία  

 Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων τα ανωτέρω πρέπει να ισχύουν για τον κάθε οικονομικό 
φορέα ξεχωριστά 

 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια42  
 ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα43  
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς  απαιτείται να διαθέτουν  τα προβλεπόμενα στην  παράγραφο 2.4.3.2 της παρούσας 
που αφορούν και στο περιεχόμενο της Τεχνικής Προσφοράς τους., τα οποία θα πρέπει να είναι σε ισχύ 
κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς τους.  

 
40 Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια επιλογής είναι προαιρετικά, τίθενται στην παρούσα διακήρυξη κατά την κρίση και τη 

διακριτική ευχέρεια της A.A. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 75 παρ. 
1 του ν. 4412/2016). Επιπλέον, οι A.A. μπορούν να επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς ως απαιτήσεις συμμετοχής μόνο 
τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Έχουν τη δυνατότητα, κατά συνέπεια, να επιλέξουν 
ένα, περισσότερα ή όλα ενδεχομένως τα ως άνω κριτήρια επιλογής, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό 
ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη. Οι Α.Α. 
διαμορφώνουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9., καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 
2.2.9.2. Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και 
έλεγχος καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' 
(ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα τις Ενότητες IΙΙ και IV παρ. 1 όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα. 

41 Πρβλ άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016 
42 Άρθρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο 

παρόν άρθρο και να διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ  σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.1, καθώς και τα μέσα 
απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) να 
διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά σε 
συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. κύκλος εργασιών 200.000 ευρώ τα 3 τελευταία έτη), είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς 
να δηλώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες 
αυτές. 

 Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος 
καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ 
ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα την Ενότητα IΙΙ, όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα. 

43 Άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016.  
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2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης44  
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία 
2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 
δεσμών τους με αυτούς45. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους 
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζονται.  

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών 
και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ 
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, 
μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις 
εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες46. Δηλαδή μόνο εάν με 
τα συγκεκριμένα οχήματα των τρίτων στους οποίους στηρίζεται ο συμμετέχων, εκτελεστούν οι εργασίες. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων 47. 

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

 

2.2.8.2. Υπεργολαβία 

Δυνατότητα ανάθεσης του έργου ή μέρους του από τον ανάδοχο σε τρίτον κατά οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. 
υπεργολαβία) δεν επιτρέπεται. 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 
Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια του ΕΕΕΣ 
κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 
2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 
105 του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.2.8 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να  
αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 

 
44 Επισημαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ήτοι τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, κατά την κρίση και τη διακριτική 

ευχέρεια της Α.Α. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 82 ν. 
4412/2016) 

45 Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους οποίους προτίθενται να αναθέσουν την 
εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης   

46 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 εδ. 2 του ν. 4412/2016.   
47 Πρβλ όγδοο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78  ν. 4412/2016.   
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αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 
περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.6 )48. 
49. Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, 
σύμφωνα με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση 
του ΕΕΕΣ και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι 
προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή.50.  

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα VIII , το 
οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ51 
καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και 
συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του 
Παραρτήματος ΙΙ.52. 

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να 
υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ 
και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα 
στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να 
απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο 
ΕΕΕΣ.53 Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο 
ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ54. 

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την 
υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των 
λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών 
προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

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

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ απαραιτήτως πρέπει να 

 
48 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
49 Πρβλ άρθρο 131 παρ. 6 ν. 4412/2016 
50      Άρθρο 104 σε συνδυασμό με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016  
51 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 

αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV 
Κριτήρια Επιλογής, Μέρος VI Τελικές δηλώσεις.  

52 Από τις 2-5-2019, παρέχεται η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που 
προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 
Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr Πρβλ και το 
Διορθωτικό (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 17/65 της 23ης Ιανουαρίου 2018) στον Εκτελεστικό Κανονισμό 
(ΕΕ) 2016/7 για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας, με το οποίο 
επιλύθηκαν τα σχετικά ζητήματα ορολογίας που υπήρχαν στο αρχικό επίσημο ελληνικό  κείμενο του Εκτελεστικού 
Κανονισμού. Μπορείτε να δείτε το σχετικό Διορθωτικό στην ακόλουθη διαδρομή https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL   

53 Πρβλ. άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 28 του ν. 4782/2021 (36 Α’). 
54  Πρβλ άρθρο 79 παρ. 9 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του ν. 4782/2021 
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προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής 
αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής55. 

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ,56 την κατάστασή του σε 
σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και παραγράφου 2.2.3 της 
παρούσης57 και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της 
αξιοπιστίας του. 

Ιδίως επισημαίνεται ότι, κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν 
σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η 
συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού 
(παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 
3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο 
που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης58. 

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
(περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί 
εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που 
τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο 
σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις 
όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει 
αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του59. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα60  
Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται 
κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να 
υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της 
διαδικασίας. 

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

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν61, 
πλην όμως υποχρεούνται σε ανάλογη επισήμανση με την προσφορά τους.  

 
55    Άρθρο 96 παρ. 7 του ν. 4412/2016 
56  βλ. Δ.Ε.Ε. απόφαση της 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, σκ. 28 
57  Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δ Τμήμα),  
58  Παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 235 του ν. 4635/2019. 
59  Παρ. 2Α άρθρου 73 σε συνδυασμό με την παρ. 8 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 
60 Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016  Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν 

μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια επιλογής που έχει 
ορίσει στις παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα 
χρηματοοικονομικής επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της 
παρούσας   

61 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 





 

Σελίδα 24 

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

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

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

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή 
πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 
2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - 
μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, 
επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας 
παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι 
επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-
Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, 
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, 
από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες 
πριν από την υποβολή του62. ). Τέλος, σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω, παρέχεται δυνατότητα 
παρέκκλισης από την υποχρεωτική απόρριψη του αναδόχου, εφόσον συντρέχουν αποδεδειγμένα οι 
προϋποθέσεις του άρ. 73 § 3 περ. α' του Ν. 4412 / 2016. 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω 
παράγραφο 2.2.3.1. Ακόμη σε περίπτωση Συνεταιρισμού τον Πρόεδρό του και σε περίπτωση ένωσης ή 
κοινοπραξίας, τα παραπάνω αφορούν τον καθένα από όσους συμμετέχουν στην ένωση ή την κοινοπραξία 
(άρ. 93 εδ. τελ. του Ν. 4412 / 2016). 

β) για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - 
μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν 
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του63   

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

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

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης 
της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ. Αν ο οικονομικός 
φορέας είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα, προσκομίζει επίσης Υπεύθυνη Δήλωση αναφορικά με τους 
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους ο οικονομικός φορέας 
οφείλει να καταβάλει εισφορές.  

 
62  Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016. 

           63     Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016 
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[iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι 
δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση 
των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.464 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

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

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

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

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

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

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη 
επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας65, άθρο 74 του ν. 4412/2016. 

 

B.2. α)Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού 
(ή εμπορικού) μητρώου του κράτους εγκατάστασης  για την απόδειξη τόσο της εγγραφής σε αυτό όσο και 
της διατήρησής της μέχρι τον χρόνο υποβολής της προσφοράς. Οι οικονομικοί φορείς που είναι 
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του 
αντίστοιχου επαγγελματικού (ή εμπορικού) μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά 
τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας 
όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.66 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο 
επαγγελματικό μητρώο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. 

 
64    Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού 
65    Δεύτερο εδάφιο παρ. 4 του άρθρου 74 του ν. 4412/2016  
66 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά 

περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά 
Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση . 
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γ) Εκτύπωση των Κ.Α.Δ. (Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας) από την Δ.Ο.Υ. τού υποψηφίου αναδόχου, 
από την οποία εκτύπωση θα αποδεικνύεται το ειδικότερο αντικείμενο της επαγγελματικής του 
δραστηριότητας (προκειμένου για νομικό πρόσωπο) ή το ειδικό επάγγελμά του (προκειμένου για 
φυσικό πρόσωπο), και ειδικότερα ότι είναι επαγγελματίες τού συγκεκριμένου αντικειμένου που 
ζητείται από τη Διακήρυξη (καταπολέμηση ζιζανίων και επιβλαβών για τη γεωργία εντόμων).     

Ειδικά για τους ασκούντες γεωργικό επάγγελμα, προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από αρμόδια Αρχή του 
Δημοσίο (Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων του ΥΠΑΑΤ, πρώην ΚΕΠΥΕΛ).. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, 
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,67 εκτός αν, 
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Γ. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα 
παρακάτω : 

Γ.3. Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων βάσει του αρ. 
19 του Ν. 4036 / 2012 (ΦΕΚ Α΄ 8) για όλους τους αρχιεργάτες των συνεργείων. 

Γ.4. Αντίγραφα Πιστοποιητικών Επιθεώρησης των εξοπλισμών εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων, 
με τα οποία ο εξοπλισμός να εντάσσεται στην Κατηγορία I ή II και να συνοδεύεται από αυτοκόλλητο σήμα 
καταλληλότητας (sticker), όπως προβλέπεται και από την ΥΑ Ε8 1831/39763/2015 (ΦΕΚ Β΄671), ενώ 
εξαιρείται από την επιθεώρηση ο φορητός εξοπλισμός εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων μη 
δυναμοδοτούμενος από γεωργικό ελκυστήρα ή άλλο αγροτικό μηχάνημα εφοδιασμένο με δυναμοδοτικό 
άξονα (π.χ. αγροτικά μηχανήματα πολλαπλής χρήσης)  καθώς και οι επινώτιοι ψεκαστήρες. 

Γ.5        Αντίγραφα των εξής εγγράφων:  

- αδειών κυκλοφορίας γεωργικών ελκυστήρων,  

- αδειών οδήγησης των οδηγών των γεωργικών ελκυστήρων,  

- αδειών κυκλοφορίας των αγροτικών φορτηγών αυτοκινήτων των μεταφορέων, 

- αδειών οδήγησης των οδηγών αγροτικών φορτηγών αυτοκινήτων των μεταφορέων, 

- ασφαλιστηρίων συμβολαίων των γεωργικών ελκυστήρων,  

- αντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων των αγροτικών φορτηγών αυτοκινήτων των μεταφορέων. 

Γ.6 Πιστοποιητικό της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης 
Εργασιακών Σχέσεων, το οποίο να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου από την κοινοποίηση της 
ως άνω ηλεκτρονικής ειδοποίησης (άρ. 80 § 12 του Ν. 4412 / 2016) και από το οποίο να προκύπτουν οι 
πράξεις επιβολής προστίμου [για παράβαση της εργατικής Νομοθεσίας] που έχουν εκδοθεί σε βάρος τού 
υποψηφίου αναδόχου για το χρονικό διάστημα των τελευταίων δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία 
λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών (άρ. 80 § 2 περ. β' του Ν. 4412 / 2016). Μέχρι να καταστεί 
εφικτή η έκδοση του Πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου 
αναδόχου, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του Πιστοποιητικού (άρ. 
376 § 17 του Ν. 4412 / 2016). 

Δ.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει 
την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό 
πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες 
ημέρες πριν από την υποβολή του 68,  εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 

 
67  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016. 
68 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016  
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i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές 
της στο ΓΕΜΗ69,προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης70, το οποίο πρέπει να έχει 
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.   

ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό 
πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.   

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

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

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου 
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των 
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

 
69      Σύμφωνα με το άρθρο 86 ν. 4635/2019 στο ΓΕΜΗ εγγράφονται υποχρεωτικά : 

α. η Ανώνυμη Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4548/2018 (Α` 104), 
β. η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που προβλέπεται στον ν. 3190/1955 (Α` 91), 
γ. η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4072/2012 (Α` 86), 
δ. η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) Εταιρεία που προβλέπονται στον ν. 4072/2012 (Α` 86), καθώς και 
οι ομόρρυθμοι εταίροι αυτών, 
ε. ο Αστικός Συνεταιρισμός του ν. 1667/1986 (Α` 196) (στον οποίο περιλαμβάνονται ο αλληλασφαλιστικός, ο πιστωτικός και 
ο οικοδομικός συνεταιρισμός), 
στ. η Κοιν.Σ.ΕΠ. που συστήνεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και 
ζ. η Κοι.Σ.Π.Ε. που συστήνεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96), 
η. η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό (άρθρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012), 
θ. ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού που προβλέπεται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορθωτικό 
L. 247) και έχει την έδρα του στην ημεδαπή, 
ι. η Ευρωπαϊκή Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχει την έδρα της στην ημεδαπή, 
ια. η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και έχει την έδρα 
της στην ημεδαπή, 
ιβ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 29 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και έχουν έδρα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), 
ιγ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα 
και νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται στην περίπτωση ιβ`, 
 ιδ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία, μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές πράξεις στην ημεδαπή τα φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις 
περιπτώσεις ιβ` και ιγ`, 
ιε. η Κοινοπραξία που καταχωρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 3 του ν. 4072/2012 

70  Το πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης (καταχωρίσεις μεταβολών εκπροσώπησης) παρουσιάζει τις σχετικές με τη 
διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας καταχωρίσεις/μεταβολές στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. 

          Το Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης παρουσιάζει τα στοιχεία των προσώπων που διοικούν και εκπροσωπούν την 
εταιρεία αυτή τη στιγμή, καθώς και το εύρος των αρμοδιοτήτων τους 
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Ε.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους71 που προβλέπονται από 
τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης.  

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

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

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Ειδικά 
όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, 
προσκομίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά 
τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β. 

ΣΤ.8. α)Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 13) β) Αν ο προσωρινός ανάδοχος 
είναι Συνεταιρισμός, υποβάλλονται τα - παραπάνω - κατά περίπτωση αναγκαία δικαιολογητικά, καθώς και 
βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας στην οποία δηλώνεται ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

Ζ.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.  

Ειδικότερα, προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του 
αρμοδίου οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του 
οποίου αμφότεροι, διαγωνιζόμενος  οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους 
συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και 
τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του 
διαγωνιζόμενου  για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και 
να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της 
σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο 
τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη 
διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος  ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η 
σύμβαση. Πρέπει ωστόσο τα έγγραφα αυτά να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου 
αναδόχου, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους (άρ. 80 § 13 του Ν. 4412 / 2016), ενώ η δήλωση θα 
πρέπει να φέρει οπωσδήποτε την ψηφιακή υπογραφή του υποψηφίου αναδόχου, με ημερομηνία μετά 
την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας (άρ. 92 § 8 του Ν. 4412 / 2016).Σε περίπτωση που ο τρίτος 
διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι καθίσταται από κοινού με τον 
διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή επαγγελματικής καταλληλότητας που σχετίζονται 
με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ’ του Μέρους 
ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική 
εμπειρία, θα δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 
συγκεκριμένες ικανότητες, δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης που θα εκτελέσει.  

Β.10. Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της Σύμβασης, υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της υπ' αρ. 20977 / 
23-8-2007 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας [«Δικαιολογητικά για την τήρηση 
των μητρώων του Ν. 3310 / 2005, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3414 / 2005» (ΦΕΚ Β’ 1673)], που 

 
71 Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.  
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εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρ. 5 § 5 του Ν. 3310 / 2005. Στην δήλωση αναγράφεται ότι δεν έχει 
εκδοθεί εις βάρος του αναδόχου καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρ. 3 του Ν. 3414 / 2005. 

Β.11. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

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

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών72. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής τους. 

 2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης73  
Κριτήριο ανάθεσης74 της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής ανά προστατευόμενο ελαιόδεντρο. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

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

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές . 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 
είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής75. 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ.76 

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

 
72  Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016. 
73 Άρθρο 86 παρ. 1 ν. 4412/2016 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 Εκτελεστικού 

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296) 
74 Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του 

άρθρου 86 του ν. 4412/2016. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και συνοδεύονται από 
προδιαγραφές που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους 
προσφέροντες, προκειμένου να αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν υπάρχουν 
αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν οι 
προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86). Πρβλ και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)  

75 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016 
76      Άρθρο 15 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
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διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», εφεξής «Κ.Υ.Α. 
ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες»  

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

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με 
υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις 
του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή 
ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της.77 
 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:  
 

(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά», 
στον οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική 
προσφορά,  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

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

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

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

2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα 
ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής 
προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής 
λειτουργικότητας,  εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, 
τα οποία  αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των 
εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις 
(περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους 
υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών 
(εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφακέλο  ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει 
ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν78.   
 
2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί 
Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής : 

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και 
σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:  

 
77 Άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και άρθρο 4 παρ. 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και- Υπηρεσίες. 
78      Άρθρο 13 παρ. 1.4 και 1.5 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 





 

Σελίδα 31 

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

β) είτε των άρθρων 15 και 2779 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα  

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

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

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην 
περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων. 80 

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ81 και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα 
έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, 
όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια. 

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

2.4.2.7. 

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

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

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/199982,  

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες 
και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από 
υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και 

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική 
θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο83.  

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

 
79    Βλ.σχετικά με την  ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση το  άρθρο εικοστό έβδομο της από 20.3.2020 Π.Ν.Π., (Α 68) - που 

κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄83)-κατά τις παραγράφους 1 και 2  του οποίου:" Η υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) μπορεί να συντάσσεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 
52 του ν. 4635/2019, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi». Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και 
γίνεται αποδεκτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό τέταρτο άρθρο της παρούσας.  2. Η αυθεντικοποίηση που 
πραγματοποιείται για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 του παρόντος έχει την ίδια ισχύ με τη βεβαίωση 
γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α` 45). Η ημερομηνία που αναγράφεται στην προηγμένη ή 
εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης της 
ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης. Εφόσον τηρούνται οι όροι του προηγούμενου εδαφίου, η ηλεκτρονική υπεύθυνη 
δήλωση, τόσο ως ηλεκτρονικό όσο και ως έντυπο έγγραφο, συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας". 

80   Ομοίως προβλέπεται και στην περίπτωση υποβολής αποδεικτικών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 13 του 
ν.4412/2016 . Πρβλ και άρθρο 13 παρ. 1.3.1 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 

81     Σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 2 του ν. 2690/1999 (ΚΔΔ), «ε. Για τα αντίγραφα των Φύλλων Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 
(ΦΕΚ) που έχουν προέλθει από πρωτότυπο ΦΕΚ σε έντυπη μορφή ή από ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή που έχει καταχωριστεί 
στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, ισχύουν ανάλογα οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού..». 

82   Ενδεικτικά συμβολαιογραφικές ένορκες βεβαιώσεις ή λοιπά συμβολαιογραφικά έγγραφα 
83   Άρθρο 13 παρ. 1.6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 





 

Σελίδα 32 

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

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

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

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

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

  

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

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

α) Αίτηση συμμετοχής ψηφιακά υπογεγραμμένη στην οποία να αναφέρονται τα στοιχεία του 
διαγωνισμού όπως αυτά καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη, και τα τμήματα για τα οποία υποβάλει 
την προσφορά και κατά συνέπεια πρέπει να καλύπτει η εγγυητική τους επιστολή 

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

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα  αυτής.  
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Η συμπλήρωσή του γίνεται ηλεκτρονικά και  δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος 
Promitheus ESPDint, προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ 
ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι 
Οικονομικοί Φορείς δύνανται για αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με 
μορφότυπο XML που αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης. 

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

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

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

2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά 
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 
από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος  V. 
της Διακήρυξης  περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές 
πληρούνται.84 Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η 
καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα 
αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα85.  

Ο Φάκελος της Τεχνικής προσφοράς εκτός από το ανωτέρω παραγόμενο από το Σύστημα ηλεκτρονικό 
αρχείο πρέπει να περιλαμβάνει και τα ακόλουθα , τα οποία υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε μορφή 
αρχείου pdf: 

1)  Συμπληρωμένα και ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον εργολάβο, τα υποδείγματα (Πίνακες ικανότητας 
συγκρότησης συνεργείων) σύμφωνα με το Παράρτημα IV για την Δημοτική/Τοπική  Κοινότητα για την 
οποία υποβάλει προσφορά. 

2) Υπεύθυνη  δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν1599/1986 (Α’75), , όπως εκάστοτε ισχύει, 
ψηφιακά υπογεγραμμένη,  στην οποία, θα δηλώνουν ότι: 

    α)  Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της οποίας 
έλαβαν γνώση και αποδέχονται 

β) Συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος «Ι» και του Παραρτήματος V της 
παρούσας.  

γ) Ο εργολάβος ή εκπρόσωπος του, υποχρεούται κατά τις μέρες του ψεκασμού να παρευρίσκεται 
στην περιοχή ψεκασμού 

δ) Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των εξής 
δικαιολογητικών κατά το στάδιο της κατακύρωσης: 

• αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων βάσει του αρ. 19 ν. 4036/2012 ΦΕΚ 
(Α΄8) για όλους τους ψεκαστές όλων των συνεργείων, 

• αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής του υποψηφίου αναδόχου στο ανάλογο Επιμελητήριο, από το οποίο πιστοποιητικό 
θα αποδεικνύονται τόσο η εγγραφή σε αυτό όσο και η διατήρηση της μέχρι τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, 

• εκτύπωση των Κ.Α.Δ. (Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας) από την Δ.Ο.Υ. τού υποψηφίου αναδόχου, από την οποία 
εκτύπωση θα αποδεικνύεται το ειδικότερο αντικείμενο της επαγγελματικής του δραστηριότητας (προκειμένου για νομικό 

 
84 Άρθρο 94 του ν. 4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 43 του ν. 4605/2019. 
85 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την τεχνική καταλληλότητα των προσφερομένων 

υπηρεσιών   βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά. Αναφέρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά στοιχεία που 
τυχόν προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια υπηρεσιών, σύμφωνα με Παράρτημα της Διακήρυξης 
και τυχόν υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς. 
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πρόσωπο) ή το ειδικό επάγγελμά του (προκειμένου για φυσικό πρόσωπο), και ειδικότερα ότι είναι επαγγελματίες τού 
συγκεκριμένου αντικειμένου που ζητείται από τη Διακήρυξη. 

• Ειδικά για τους ασκούντες γεωργικό επάγγελμα, προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από αρμόδια Αρχή του Δημοσίου. 

• αντίγραφα Πιστοποιητικών Επιθεώρησης των εξοπλισμών εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων, με τα οποία ο εξοπλισμός 
να εντάσσεται στην Κατηγορία I ή II και να συνοδεύεται από αυτοκόλλητο σήμα καταλληλότητας (sticker), όπως προβλέπεται και 
από την ΥΑ Ε8 1831/39763/2015 (ΦΕΚ Β΄671), ενώ εξαιρείται από την επιθεώρηση ο φορητός εξοπλισμός εφαρμογής γεωργικών 
φαρμάκων μη δυναμοδοτούμενος από γεωργικό ελκυστήρα ή άλλο αγροτικό μηχάνημα εφοδιασμένο με δυναμοδοτικό άξονα 
(π.χ. αγροτικά μηχανήματα πολλαπλής χρήσης)  καθώς και οι επινώτιοι ψεκαστήρες. 

• 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.Υπεύθυνη Δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη στην οποία  δηλώνεται ότι: 

•     Για τα αναφερόμενα στα υποδείγματα του Παραρτήματος IV, ονοματεπώνυμα   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 από την υπογραφή της σύμβασης έως 
την οριστική παραλαβή του φυσικού αντικειμένου της. 

• 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. 

•  θα παρέχει στους ψεκαστές κατά την ώρα εκτέλεσης των ψεκασμών τα κατάλληλα προστατευτικά 
μέσα (όπως αναφέρονται στο σχετικό παράρτημα  της παρούσας προκήρυξης). 

• όλες οι υπογραφές που αναφέρονται στα κατατεθειμένα Υποδείγματα είναι γνήσιες. 

• θα τηρεί και θα εφαρμόζει τις τεχνικές προδιαγραφές και κανόνες ασφαλείας όπως   αυτές 
προκύπτουν από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία, καθώς και από  επόμενες  συμπληρωματικές 
εγκυκλίους και εντολές του Υπουργείου. 

•  αποδέχεται, συντελεί, συνεργάζεται και εξασφαλίζει την ορθή εφαρμογή της χρήσης συστημάτων 
(GPS trackers- GPS)στους ελαιοκομικούς τομείς, που η εποπτεία Δακοκτονίας θα ορίσει. 

• Ο εργολάβος ή εκπρόσωπος του είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό των ψεκαστικών συνεργείων 
και  υποχρεούται κατά τις μέρες του ψεκασμού να παρευρίσκεται στην περιοχή ψεκασμού και να τα 
παρακολουθεί. 

• Διαθέτει κατάλληλο αποθηκευτικό χώρο για την φύλαξη των γεωργικών φαρμάκων με αναφορά 
της ταχυδρομικής διεύθυνσης. 

• Θα συνεργάζεται με την ΔΑΟΚ Χαλκιδικής στα πλαίσια της διενέργειας συγκριτικών πειραματικών 
εργασιών καταπολέμησης του δάκου της ελιάς. 

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

Ο (υπο)φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά του συμμετέχοντος 
στο διαγωνισμό, ήτοι τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη oικovoμικά στοιχεία και θα πρέπει να έχει 
συνταχθεί με σαφήνεια, επί ποινή απορρίψεως, σύμφωνα με τις ακόλουθες προβλέψεις : 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης βάσει 
της τιμής, όπως ορίζεται κατωτέρω: 

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική φόρμα του συστήματος. 
Στη συνέχεια το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο , σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται 
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ψηφιάκα και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να 
ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να 
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf 

Επιπρόσθετα ,  επειδή η οικονομική προσφορά περιλαμβάνει στοιχεία που δεν μπορούν να αποτυπωθούν 
στο ΄σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, οι ενδιαφερόμενοι  υποχρεούνται να 
συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ξεχωριστό έγγραφο σε μορφή .pdf, σύμφωνα με το σχετικό 
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς της παρούσας διακήρυξης, που έχει αναρτηθεί σε επεξεργάσιμη 
(μορφή αρχείο .doc) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Το ξεχωριστό αυτό 
έγγραφο θα συμπληρωθεί από τον ενδιαφερόμενο και θα υποβληθεί σε μορφή pdf, θα είναι ψηφιακά 
υπογεγραμμένο και θα επισυναφθεί ως επιπλέον δικαιολογητικό εντός του (υπο)φακέλου της 
οικονομικής προσφοράς: και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης.  

Η προσφορά πρέπει να αφορά τουλάχιστον μία ολόκληρη Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα - και πάντως 
μόνον ολόκληρες Κοινότητες - του προκηρυσσόμενου αντικειμένου, όπως αυτό περιγράφεται στο 
Παράρτημα 1 της παρούσας, και να είναι απολύτως σαφής και σταθερή, τόσο για το σύνολο του 
προσφερόμενου αντικειμένου όσο και για το σύνολο του χρόνου ισχύος της Σύμβασης, άλλως 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη για όσα μέρη της δεν αφορούν ολόκληρες Κοινότητες ή παρουσιάζουν 
οποιαδήποτε άλλη παρέκκλιση ως προς τα παραπάνω ή υπέρβαση του προϋπολογισμού καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο. Στις προσφερόμενες τιμές (ανά Κοινότητα και συνολική) συμπεριλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων 
κρατήσεις, όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση δεν συμπεριλαμβάνεται όμως ο Φ.Π.Α. (άρ. 95 §  5 περ. α' του 
Ν. 4412 / 2016). Οι τιμές αναγράφονται υποχρεωτικά (και χωρίς κανέναν όρο, ρήτρα ή προϋπόθεση) σε 
ευρώ, ολογράφως και αριθμητικώς, ενώ σε περίπτωση αναντιστοιχίας μεταξύ των δυο αναγραφών 
υπερισχύει η ολόγραφη. Αοριστία ως προς το ακριβές τίμημα της προσφοράς ή τυχόν ρήτρα 
αναπροσαρμογής του οδηγούν σε απόρριψη της προσφοράς. 

Η τιμή προσφοράς δίνεται σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ και αναφέρεται ανά προστατευόμενο ελαιόδεντρο, ανά 
περιοχή.Η τιμή αναγράφεται  αριθμητικώς με τρία (3) δεκαδικά ψηφία, όπως περιγράφεται παρακάτω. 

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν χωριστά για την καθεμιά Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα  και με βάση το 
κριτήριο της χαμηλότερης τιμής ανά προστατευόμενο ελαιόδεντρο και ανά Δημοτική ή Τοπική κοινότητα 
ξεχωριστά, αλλά σε κάθε περίπτωση μόνον για το σύνολο των ελαιοδέντρων κάθε Δημοτικής ή Τοπικής 
κοινότητας, και πάντως υπό τον απαράβατο όρο ότι θα πληρούνται όλες τις τεχνικές προδιαγραφές που 
καθορίζονται στο Παράρτημα 2 της παρούσας. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και την τελική 
κατάταξη των προσφορών κατά φθίνουσα αρίθμηση της προσφερόμενης τιμής, θα επιλεγεί ένας (1) 
ανάδοχος για κάθε Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα, που θα συνάψει Σύμβαση για όσες Κοινότητες 
αναλάβει. 

Ιδιαιτέρως πρέπει να προσεχθούν τα εξής: 

1) Η τιμή προσφοράς  θα πρέπει να είναι σταθερή για το σύνολο των ελαιόδεντρων κάθε Κοινότητας 
και το σύνολο του χρόνου της Σύμβασης και να αναγράφεται στην προσφορά ολογράφως και 
αριθμητικώς. Με την έννοια "σταθερή τιμή" νοείται η σταθερή τιμή ανά ελαιόδενδρο που θα δοθεί, 
λαμβάνοντας υπόψη την ανώτερη  Τιμής Αναφοράς, που αναγράφεται στον σχετικό Πίνακα του 
παραρτήματος ΙΙΙ.  Παράδειγμα: Έστω ότι η Τιμή Αναφοράς για την Κοινότητα Γαλάτιστας είναι 0,045 €. Αν 
ο υποψήφιος ανάδοχος θέλει να δώσει τιμή χαμηλότερη, λ.χ. 0,040€, αυτή θα πρέπει να αναγραφεί 
οπωσδήποτε σε ολόκληρα λεπτά, ολογράφως και αριθμητικώς, και θα αφορά το σύνολο των 
προστατευόμενων ελαιοδέντρων της Κοινότητας και το σύνολο του χρόνου της Σύμβασης, δηλαδή να 
ισχύει η ίδια τιμή. Διευκρινίζουμε ότι ο υποψήφιος ανάδοχος  δύναται να δώσει προσφορά με τιμή ίση με 
την Τιμή Αναφοράς   

2) Προσφορά που είναι αόριστη ή θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.  

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

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται  
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη 
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του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που 
καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή86 στο κεφάλαιο ....του Παραρτήματος ...της 
παρούσας διακήρυξης.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών87   
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) 
μήνες  από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

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

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

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

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί 
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους88. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών89 

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

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν 
υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,90  

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

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της 
παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 

 
86 Βλ παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016 
87 Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016 
88  Πρβλ. άρθρο 97, παρ.4 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33, παρ. 3, του ν.4608/2019. 
89 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016 
90 Άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16 
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δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

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

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

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

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

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

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

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

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

 





 

Σελίδα 38 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών91 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης92, εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει 
στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 
100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την …Πέμπτη 12-5-2022.. και 
ώρα  10:30 πμ. 

Σε κάθε στάδιο τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι καταρχήν προσβάσιμα μόνο στα 
μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή93. 
 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της94, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

 Η ύπαρξη μιας μόνον έγκυρης προσφοράς (είτε επειδή θα έχει υποβληθεί εξαρχής ως μοναδική 
είτε επειδή θα έχει απομείνει ως η μοναδική έγκυρη από περισσότερες υποβληθείσες) δεν αποτελεί 
εμπόδιο για την συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας και την ανάθεση του έργου. (Εξ αντιδιαστολής 
από τη ρύθμιση του άρ. 106 του Ν. 4412 / 2016, σχετική και η ρύθμιση του άρ. 100 § 4 εδ. δ’ του ίδιου 
Νόμου). 

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται 
είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν 
συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις 
σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι 
μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 
πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων 
είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής 
προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες 
δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα95. 

Ειδικότερα : 

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της  εγγύησης συμμετοχής 
ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου 

 
91 Άρθρο 100 ν. 4412/2016 και άρθρο 16 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες  
92 Επισημαίνεται ότι, ως προς τις προθεσμίες για την ολοκλήρωση των ενεργειών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 

ισχύουν τα οριζόμενα στο  άρθρο 221Α του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του ν. 4782/21. 
93      Άρθρο 16 παρ. 1 και 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
94     Στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα 

((επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης) ελέγχουν, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, την 
καταλληλότητα των προσφερόντων, αξιολογούν τις προσφορές, εισηγούνται τον αποκλεισμό τους από τη διαδικασία, την 
απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση ή κατάπτωση των εγγυήσεων, τη 
ματαίωση της διαδικασίας και γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης.  

95     Άρθρο 102 του ν. 4412/2016. Πρβλ και  έκθεση συνεπειών ρυθμίσεων επί του ως άνω άρθρου 42 ν. 4781/2021  
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της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή 
Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.   
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω 
πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση 
οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας 
ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 
3.4 της παρούσας. 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους96. 
 
β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των 
προσφερόντων  των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα 
με τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό 
των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών 
συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών97. 
 
γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, 
συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και 
εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη 
του προσωρινού αναδόχου.  

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» 
του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην 
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της 
τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική.98] 

Κριτήριο για την κατακύρωση είναι η χαμηλότερη τιμή ,είτε για το σύνολο των Κοινοτήτων είτε για καθεμιά 
Κοινότητα ξεχωριστά (αναλόγως του αν ο υποψήφιος υποβάλλει προσφορά για όλες ή μόνον για μία ή 
μερικές Κοινότητες), αλλά σε κάθε περίπτωση μόνον για το σύνολο των ελαιοδένδρων κάθε Κοινότητας και 
για το σύνολο του χρόνου ισχύος της Σύμβασης.  

Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που είναι σύμφωνες με τους γενικούς και ειδικούς όρους της 
Διακήρυξης και έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (εννοείται στο σύνολο των ελαιοδένδρων καθεμιάς Δημοτικής 
ή Τοπικής Κοινότητας ξεχωριστά). Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον 
ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση 
γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις 
ισότιμες προσφορές (άρ. 90 του Ν. 4412 / 2016),. 

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνεται υπόψη η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους της 
Διακήρυξης. 

Προσφορές που κατά την αιτιολογημένη κρίση των αρμοδίων οργάνων παρουσιάζουν ουσιώδεις 
αποκλίσεις από τους γενικούς ή τους ειδικούς όρους της Διακήρυξης, όπως και όσες είναι αόριστες ή 
ασαφείς ή ανεπίδεκτες εκτίμησης ή υπό όρο ή αίρεση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Δεν γίνονται 

 
96     Άρθρο 72 παρ. 13 ν. 4412/2016 
97    Η αναθέτουσα αρχή δύναται να εγκρίνει το πρακτικό αυτό με εσωτερική της απόφαση 
98  Επισημαίνεται ότι στις γνωμοδοτικές αρμοδιότητες της Επιτροπής Διαγωνισμού ανήκει ο ουσιαστικός έλεγχος και η αξιολόγηση 

των προσφορών, συμπεριλαμβανομένου και του ζητήματος της απόρριψης προσφορών ως ασυνήθιστα χαμηλών. Πρβλ και 
απόφαση ΣτΕ ΕΑ 184/2020 
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δεκτές αντιπροσφορές ή τροποποιήσεις της προσφοράς ή εναλλακτικές προσφορές, ενώ σε περίπτωση 
υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

3.1.2.2.Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω 
πρακτικά εκδίδεται απόφαση για τα  αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων99 («Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί 
εγγράφως, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, 
τον πρώτο σε κατάταξη μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») 
να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα  με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την 
παράγραφο 3.2 της παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των 
πρακτικών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης. 

Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των 
σταδίων της διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς 
και Οικονομικής Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 
του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας 
και του τελευταίου σταδίου της διαδικασίας (άρ. 100 § 6 του Ν. 4412 / 2016).  

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο Βιβλίο IV του Ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 3.4 της παρούσας100. Κατά της 
ανωτέρω απόφασης δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής. 

Σε περίπτωση ανυπαρξίας αποδεκτής προσφοράς για κάποια ή κάποιες ή όλες τις Ομάδες, ο 
Διαγωνισμός ματαιώνεται για τα αντίστοιχα Τμήματα (άρ. 106 του Ν. 4412 / 2016) και 
επαναλαμβάνεται, εφόσον αυτό κριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ως εφικτό και χρήσιμο, με 
τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της Διακήρυξης, ή με την εφαρμογή των 
διαδικασιών είτε του άρ. 26 § 6 είτε του άρ. 32 του Ν. 4412 / 2016 (εφόσον συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις τους), σύμφωνα με το άρ. 106 §§ 1 περ. α’ και 4-5 του ίδιου Νόμου. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου101 - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου 

3.2.1Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  
πρόσκληση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), 
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ και τον καλεί 
να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης 
ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των 
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά 
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και 
για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής.  

Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, τα παραπάνω αφορούν τον καθένα από όσους συμμετέχουν στην 
ένωση ή την κοινοπραξία (άρ. 93 εδ. τελ. του Ν. 4412 / 2016). 

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

Με την υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών, το Σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση τής υποβολής τους και 
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα στον αποστολέα. 

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά  λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 

 
99 Άρθρο 100, παρ. 2 ν. 4412/2016  
100     Άρθρο 100, παρ. 6 του ν. 4412/2016  
101 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016 
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Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη 
εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη 
μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και 
ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να 
προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5102. Ο φάκελος κατατίθεται - επί αποδείξει - στην έδρα της 
Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, και συγκεκριμένα στο ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ Γραφείο 62, όπου λαμβάνει 
αριθμό Πρωτοκόλλου και διαβιβάζεται υπηρεσιακώς στην Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού. 

Η προσκόμιση του φακέλου των εγγράφων, εκτός από την κατάθεση τού φακέλου στο Γραφείο 62 της 
Αναθέτουσας Αρχής, μπορεί να πραγματοποιηθεί και με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. 
Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο προσωρινός ανάδοχος. Το εμπρόθεσμο 
αποδεικνύεται με την του σχετικού αποδεικτικού αποστολής. 

Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου ταχυδρομικώς,  ο προσωρινός ανάδοχος αναρτά, 
εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της 
Αναθέτουσας Αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των εγγράφων, μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης (αποδεικτικό κατάθεσης 
σε υπηρεσίες ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορών), προκειμένου να ενημερώσει την Αναθέτουσα Αρχή περί 
της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση του φακέλου. 

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

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για παράταση της ως άνω 
προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής 
αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός 
ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της  αρχικής προθεσμίας για την υποβολή 
δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη 
υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω 
προβλέπεται. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων 
συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της 
παρ. 5 του άρθρου 79  του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της 
διαφάνειας.103 

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

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά 
αποδεικτικά στοιχεία , ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών, ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση 
μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 
2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

 
102     Πρβλ άρθρο 17 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
103 Πρβ. ομοίως ως ανωτέρω, άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
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3.2.4.Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί,  οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση μετά 
την δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ 
της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του104.  

3.2.5.Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα 
ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε 
μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά 
κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της 
παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

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

Τέλος, σε περίπτωση που κατά τον κρίσιμο για την έναρξη των ψεκασμών χρόνο η διαδικασία ανάθεσης 
δεν έχει ολοκληρωθεί για αντικειμενικούς λόγους, έχει όμως ολοκληρωθεί μέχρι τουλάχιστον το στάδιο 
της ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, τότε η διαδικασία των ψεκασμών μπορεί να ξεκινήσει για λόγους 
δημοσίου συμφέροντος από τον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον κατ’ εκείνο τον χρόνο βρίσκεται σε ισχύ 
νομοθετική ρύθμιση που να προβλέπει ειδικά και  ρητά τη δυνατότητα αυτή.  

 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης και της εισήγησης της 
Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση 
έγκρισης των πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγησης 
των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς).  

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

Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των 
λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της 
αναθέτουσας αρχής105. Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της 
ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής 
προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης.106 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρ. 103 του Ν. 4412 / 2016. 

Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, οι υποψήφιοι ανάδοχοι λαμβάνουν 
γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, με 
ενέργειες της αναθέτουσας αρχής .  

Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο Βιβλίο IV του Ν. 4412/2016 και την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η 
άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης.  

 
104 Άρθρο 104 παρ. 2 και 3 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 του ν. 4782/2021. 
105      Πρβλ άρθρο 16 παρ. 3 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
106 Πρβλ. άρθρο 100 παρ. 2 του ν. 4412/2016 
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3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις 
σωρευτικά: 

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί 
οριστικά,  
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε 
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, 
με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο τελευταίο εδάφιο 
της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, 
γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 
324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, και  
δ) ο  προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική 
πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 
4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την 
έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της 
άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται 
από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στη Σύμβαση. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η 
δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο 
όργανο. 
3.3.3. Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η Π.Ε.Χ.  για λογαριασμό της 
αναθέτουσας αρχής προσκαλεί τον/ους ανάδοχο/ους, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», να 
προσέλθει/ουν για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του/ους προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον/ους ανάδοχο/ους, η ισχύς της ωστόσο 
άρχεται από την ανάρτησή της στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων - Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει 
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω 
διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της παρούσας 
διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή,  η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την 
καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.107 

Κατά την υπογραφή της Σύμβασης προσκομίζονται τα εξής έγγραφα: 

ΕΓΓΡΑΦΑ 

Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης (άρ. 72 § 4 του Ν. 4412). 

Υπεύθ. Δήλωση για οψιγενείς μεταβολές (άρ. 104 και 105 § 3 εδ. δ’ του 
Ν. 4412). 

Επικαιροποιημένα δικαιολογητικά κατακύρωσης.  

 

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός 
χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την 
επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας 
βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η 

 
107 Άρθρο 105 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 45 του ν. 4782/2021. 





 

Σελίδα 44 

εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 
ΑΚ.108 

 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και Οριστική Δικαστική Προστασία 

3.4.1.. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια 
σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των 
δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 
39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του109 . 

Η δικαστική προστασία ρυθμίζεται από τα άρ. 372 (αίτηση αναστολής εκτέλεσης ή ακύρωσης της 
Απόφασης της Α.Ε.Π.Π.), και 373 (αξίωση αποζημίωσης αποκλεισθέντος υποψηφίου αναδόχου, με 
αναλογική εφαρμογή των διατάξεων 197-198 του Αστικού Κώδικα ή των γενικών διατάξεων, κατά 
περίπτωση). 

Σε περίπτωση που υποβληθεί προσφυγή, πριν την υπογραφή της Σύμβασης εφαρμόζεται επιπλέον και η 
διαδικασία που προβλέπει το άρ. 105 § 3 περ. γ' του Ν. 4412 / 2016. 

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

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

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

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

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο 
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 
προσβαλλόμενης παράλειψης110 . 

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την 
επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν 
περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν 
περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59111. 

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

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 . 

 
108 Άρθρο 105 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 45 του ν. 4782/2021. 
109      Άρθρο 360 παρ. 1 ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1 π.δ. 39/2017. 
110      Άρθρο 361 του ν. 4412/2016 και 4 π.δ. 39/2017 
111      Παρ. 2 του άρθρου 9 και άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
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Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 
3741 («παράβολα από κάθε αιτία»). 

 Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής 
της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην 
οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση 
παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της 
προσφυγής.  

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

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

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

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

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

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

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

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

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π.  

Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην Α.Ε.Π.Π., για την κήρυξη ακυρότητας της 
συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 - 371 του Ν. 4412/2016. 

 

3.4.5. Προσωρινή Δικαστική Προστασία: 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά των 
διατάξεων του π.δ. 18/1989, ["Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας" (Φ.Ε.Κ. 
8 Α / 9-1-1989)]την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του 
αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, το οποίο αποφαίνεται 
αμετακλήτως.]112. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής 

 
112 Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 3 ν. 4412/2016, σύμφωνα με το  οποίο: «Αρμόδιο για την εκδίκαση των υποθέσεων του παρόντος είναι 

το Διοικητικό Εφετείο της έδρας της αναθέτουσας αρχής. Κατ` εξαίρεση, διαφορές οποίες προκύπτουν από την ανάθεση 
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από την Α.Ε.Π.Π. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η 
Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η 
προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης 
ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της Α.Ε.Π.Π. και όλες οι συναφείς 
προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί 
ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της 
αίτησης ακύρωσης113 .  

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την προδικαστική 
προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. ή το περιεχόμενο των αποφάσεών της. Η 
αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να 
προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι 
οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης.114 

Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από  
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της 
απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης 
δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου.115 

Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την Α.Ε.Π.Π., την 
αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την 
κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου ή 
Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή 
απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η 
παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των παθητικώς νομιμοποιούμενων. Εντός της 
ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των 
διαδίκων. 

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης 
εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό της 
δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την 
προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων. 

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν τη 
σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή 
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκησή 
της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών 
από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί 
διαφορετικά.116 Για την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.   

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε και 
η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του 
άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.  

Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της σύμβασης, 
το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία 

 
δημόσιων συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, με εκτιμώμενη αξία 
μεγαλύτερη των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ, εκδικάζονται από το Συμβούλιο της Επικρατείας». Κατά 
συνέπεια, με βάση την εκτιμώμενη αξία εκάστης σύμβασης, η α.α. συμπληρώνει στο παρόν άρθρο της Διακήρυξης,  το 
αρμόδιο, ανά περίπτωση, Δικαστήριο, ήτοι το Διοικητικό Εφετείο ή το Συμβούλιο της Επικρατείας αναλόγως.  

113  Άρθρο 372 παρ. 1 Ν. 4412/2016 
114 Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 1 και 2 Ν. 4412/2016. 
115 Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
116 Πρβλ άρθρο 372 παρ. 6 του ν. 4412/2016. 
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σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται 
να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος 
άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989. 
 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω Επιτροπής, να 
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

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

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία:   

α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή 
την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106 ,  

β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν 
ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον 
φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, 

 γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,  

δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,  

ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, 

 στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας 
του περιβάλλοντος. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης. 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης, ή του τμήματος αυτής, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται ο Φ.Π.Α. και τα δικαιώματα 
προαίρεσης  και η οποία κατατίθεται μέχρι και την  υπογραφή του συμφωνητικού.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 στοιχεία, πλην αυτού της περ. η (βλ. την 
παράγραφο 2.1.5. της παρούσας), και, επιπλέον, τον τίτλο και τον αριθμό της σχετικής σύμβασης, εφόσον 
ο τελευταίος είναι γνωστός. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.  

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

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

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

  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

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

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

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

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

 4.3.2. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:  
α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά 
και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,  
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β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε 
κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, 
οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων 
επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και 
υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης και μελών του 
προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης 
της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί 
την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 
σύμβασης117 .  

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα 
μέλη της ένωσης. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται σχετική δεσμευτική δήλωση του αναδόχου . 

 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Δεν επιτρέπεται.  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της118  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν 
γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής [ 

H σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να θεωρείται ουσιώδης η εν λόγω 
τροποποίηση (κατά την έννοια της παρ. 4   του άρθ. 132 του Ν. 4412/2016), σύμφωνα με τις παρακάτω 
ρητές και ακριβείς ρήτρες αναθεώρησης (δικαιώματα προαίρεσης): 

 

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 
4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους 
της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους 
επόμενο/ους, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει-ουν στην παρούσα διαδικασία 
ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν το ανεκτέλεστο 
αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει 
την προσφορά που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρήτρα υποκατάστασης)119. Η σύμβαση συνάπτεται, εφόσον 
εντός της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή 
της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν αυτός δεν δεχθεί την 
πρόταση σύναψης σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον επόμενο υποψήφιο κατά σειρά 
κατάταξης, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία. 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης120  

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

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

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

 
117 Πρβλ άρθρο 24 του ν. 4412/2016 
118  Πρβλ. άρθρο 132 του ν. 4412/2016 
119 Πρβλ. άρθρο 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016. Πρβλ. επίσης, Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής με τίτλο 

«Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», Κεφάλαιο ΙΙΙ.Δ. σημείο Ι, σελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).    
120 Πρβλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
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γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

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

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

στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση 
ακεραιότητας της παρ. 4.3.2. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα 
σχέδιο σύμβασης. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής121  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά ανάλογα με τις παρασχεθείσες 
υπηρεσίες και με την προϋπόθεση ότι έχουν εκταμιευθεί οι σχετικές για τον σκοπό αυτόν πιστώσεις της 
ΠΕ Χαλκιδικης. 

Η πληρωμή του τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 του Ν. 4412/2016122, καθώς 
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωμή.  

Για την πληρωμή του αναδόχου θα υποβάλλονται  τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

Τα δικαιολογητικά αυτά είναι τα εξής (άρ. 200 § 4 του Ν. 4412 / 2016) : 

1. Νόμιμο παραστατικό (τιμολόγιο), 

2. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας,  

3. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, 

4. Πρακτικό καλής εκτέλεσης. 

 

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

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων123  

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί 
της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό 
παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016124. 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)125 . 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου (ποσοστού 3 %) 
και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. (ποσοστού 20 %). 

 
121 Για τις δημόσιες συμβάσεις των οποίων η εκτιμώμενη αξία, εκτός Φ.Π.Α., είναι ίση προς ή ανώτερη από τα κατώτατα όρια 

του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να παραλαμβάνουν και να επεξεργάζονται ηλεκτρονικά 
τιμολόγια που είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων, όπως αυτό ορίζεται στην 
περίπτωση 12 του άρθρου 149 του ν. 4601/2019 (Α΄44) και των, κατ΄εξουσιοδότηση του άρθρου 154 του νόμου αυτού, 
κανονιστικών αποφάσεων 

122 Πρβλ. άρθρο 200 παρ.  5 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 36 του ν. 4497/2017.  
123 Άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011. 
124 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την 

εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

125  Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας 
παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς 
και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”. 
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Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη Νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος επί του καθαρού ποσού. [Άρ. 24 του Ν. 2198 / 1994 «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος» 
(Φ.Ε.Κ. 43 Α / 22-3-1994), και άρ. 64 της ΠΟΛ 1120 / 25-4-2014 της Γεν. Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων]. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος126 από τη Σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με Απόφαση του 
αρμόδιου αποφασιστικού οργάνου τής Αναθέτουσας Αρχής, και κατόπιν γνωμοδότησης του 
αρμόδιου για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης οργάνου και υποχρεωτικής κλήσης 
τού αναδόχου προς παροχή εξηγήσεων, στις παρακάτω περιπτώσεις:  

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης 

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύμβαση (είτε 
καθυστερώντας στην εκπλήρωσή τους είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, κυρίως ως προς τις ποσότητες ή 
την ποιότητα των προμηθευόμενων αντικειμένων), ή/και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές 
εντολές της Υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη Σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του 
συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 

γ) εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες ή δεν υποβάλει τα παραδοτέα ή δεν προβεί στην αντικατάστασή 
τους μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με τα όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 217  του ν. 4412/2016 περί διάρκειας σύμβασης παροχής υπηρεσίας και την 
παράγραφο 6.2 . της παρούσας  με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου. 

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση 
(γ), η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του 
άρθρου 203 του ν. 4412/2016  και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες 
οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία 15 .ημερών από την 
κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία, που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο 
ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την 
άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της 
σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 
καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης 
της σύμβασης, 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί επίσης το δικαίωμα να επιβάλει στον ανάδοχο κυρώσεις με τη μορφή 
προστίμων (άρ. 207 του Ν. 4412 / 2016). 

Επιπλέον, σε βάρος του αναδόχου μπορεί να επιβληθεί και προσωρινός αποκλεισμός του από το σύνολο 
των Συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 
κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 § 4, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες 
Συμβάσεις, σύμφωνα με το άρ. 203 § 3 εδ. τελ. του ίδιου Νόμου. 

Μετά την καταγγελία και την έγγραφη ειδοποίηση του αναδόχου με κάθε νόμιμο μέσο, αυτός 
υποχρεούται να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε περαιτέρω δραστηριότητας που σχετίζεται με 
την εκτέλεση των υποχρεώσεών του, ενώ η Αναθέτουσα Αρχή φροντίζει το συντομότερο δυνατό για τη 
βεβαίωση τόσο της αξίας του εκτελεσθέντος τμήματος της Σύμβασης όσο και του οφειλόμενου μέρους του 
τιμήματος, ενώ παράλληλα αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού προς τον ανάδοχο μέχρι την 
εκκαθάριση των αμοιβαίων υποχρεώσεων. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει ανάλογα με 
την περίπτωση, ενώ η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αξιώσει από τον ανάδοχο αποζημίωση για κάθε 

 
126 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 103 του ν. 4782/2021 





 

Σελίδα 53 

περαιτέρω ζημία που υπέστη εξαιτίας της συμπεριφοράς του, μέχρι του ανώτατου ποσού του συμβατικού 
τιμήματος που αντιστοιχεί στο μη εκτελεσθέν τμήμα της Σύμβασης. 

Κατά των Αποφάσεων που επιβάλλουν εις βάρος του αναδόχου κυρώσεις των άρ. 203, 206, 207, 208, 213, 
218, 219 και 220 του Ν. 4412 / 2016, καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων, ο ανάδοχος 
δικαιούται να υποβάλει προσφυγή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 205 του ίδιου Νόμου.  

 

 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων127   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.2. (Διάρκεια σύμβασης), 6.4. (Απόρριψη 
παραδοτέων – αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων, να ασκήσει προσφυγή 
για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική 
προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής 
απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της 
προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 
προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221   
ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως 
σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης 
διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η 
προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται 
οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να 
οριστικοποιηθεί. 

 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως 
και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016128. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 
4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε 
από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον 
ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης 
διοικητικής πράξης ή παράλειψης. 

 

 

 
127 Άρθρο 205 του ν. 4412/2016. Για την εξέταση των προβλεπόμενων προσφυγών, συγκροτείται ειδικό γνωμοδοτικό όργανο, 

τριμελές ή πενταμελές), τα μέλη του οποίου είναι διαφορετικά από τα μέλη του γνωμοδοτικού οργάνου που είναι αρμόδιο 
για τα υπόλοιπα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία εκτέλεσης. 

128   Άρθρο 205Α του ν. 4412/2016 
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6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης – Διαπίστωση καλής εκτέλεσης- παραλαβή αντικειμένου 
της σύμβασης. 

6.1.1.  

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 
θεωρείται από τον Δ/ντη Δακοκτονίας. 

 Τα προστατευόμενα ελαιόδεντρα που θα αναφέρονται στο πρακτικό και με βάση τα οποία θα 
γίνεται η πληρωμή του εργολάβου, θα υπολογίζονται για κάθε ψεκασμό ξεχωριστά από τη Δ/νση 
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής λαμβάνοντας υπόψη: 

 α) τις καταγεγραμμένες πορείες των συνεργείων από τα μηχανήματα (GPS trackers- GPS), μετά 
από ανάλυσή τους με τη χρήση δορυφορικών χαρτών. 

 β) εάν η συνολική χρησιμοποιηθείσα ποσότητα ψεκαστικού διαλύματος υπολείπεται της 
ποσότητας που θεωρείται αναγκαία για την κανονική προστασία του συνόλου των ελαιοδέντρων της 
εργολαβίας. 

 γ) τα ημερήσια δελτία εργασίας, τα οποία θα συντάσσονται από τον εργολάβο και θα εγκρίνονται 
από τον αρμόδιο Τομεάρχη Δακοκτονίας. 

   Σε περίπτωση διαφωνίας του εργολάβου ως προς τον αριθμό των προστατευθέντων 
ελαιοδέντρων ή άλλο θέμα, μετά από αίτησή του η υπόθεση 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. 

 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. 

6.2  Διάρκεια σύμβασης129  

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και μέχρι 30-10-2022.  

6.3  Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης130 

Η παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης γίνεται με τη διαπίστωση της καλής εκτέλεσης των 
ψεκασμών όπως αναφέρεται στην παράγραφο 6.1 της παρούσας. 

 

  

6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση131  

Σε περίπτωση που προκύπτουν διαφορές μεταξύ της ανωτέρω βεβαίωσης του Δ/ντή Δακοκτονίας  και της 
οικείας σύμβασης , εφόσον αυτές επιβεβαιωθούν και αφού κληθεί ο ανάδοχος για παροχή 
διευκρινήσεων, τότε με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 
129 Άρθρο 217 του ν. 4412/2016. 
130  Άρθρο 219 του ν.4412/2016 
131 Άρθρο 220 του ν. 4412/2016. 
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6.5  Αναπροσαρμογή τιμής132  

Δεν προβλέπεται. 

6.6  Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου  

6.6.1  Η Π.Ε.Χ. διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει μονομερώς τη Σύμβαση και να επιφέρει τη λύση της, 
να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο (άρ. 203 § 1 του Ν. 4412 / 2016) ή και να του επιβάλει κυρώσεις με τη 
μορφή προστίμων (άρ. 207 του Ν. 4412 / 2016), καθώς και να ζητήσει αποζημίωση κατά τις διατάξεις του 
Αστικού Κώδικα, σε περίπτωση που εκείνος, χωρίς υπαιτιότητα της Π.Ε.Χ., δεν ανταποκρίνεται στις 
υποχρεώσεις του, είτε καθυστερώντας στην εκπλήρωσή τους είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, με 
μοναδική εξαίρεση την αποδεικνυόμενη ανωτέρα βία.  
Ειδικότερα, καταγγελία και λύση επέρχεται στις εξής περιπτώσεις: 
α) Παράβαση των όρων της Σύμβασης, κυρίως ως προς την ποιότητα των παρεχόμενων αντικειμένων ή 
υπηρεσιών ή τον χρόνο υλοποίησης της Σύμβασης. Ειδικότερα ως προς τον χρόνο υλοποίησης, παράβαση 
συντρέχει εφόσον υπάρχει αδικαιολόγητη καθυστέρηση (άνω των τριών ημερών) της έναρξης ή 
περάτωσης ή ενδιαμέσου διακοπής συγκεκριμένου ψεκασμού. Εξάλλου, σε περίπτωση αδυναμίας 
συγκρότησης συνεργείων ψεκασμού σε κάποια Κοινότητα, ο ανάδοχος υπόκειται και τις συνέπειες της 
ψευδούς δηλώσεως. Ο ελάχιστος προβλεπόμενος αριθμός συνεργείων (μηχανοκινήτων ή επινώτιων 
χειροκίνητων ψεκαστήρων) απεικονίζεται στον Πίνακα του Παραρτήματος 2, ο οποίος έχει διαμορφωθεί 
ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε Κοινότητας ( ανάγλυφο, πυκνότητα, ποικιλία, κ.λπ.). 
Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από 
τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.  
β) Εκχώρηση ή μεταβίβαση της Σύμβασης ή μέρους του αντικειμένου της ή υπεργολαβία από τον ανάδοχο 
σε τρίτον. 
γ)Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, 
η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν 
αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα.  
δ) Έκδοση αμετάκλητης καταδικαστικής Απόφασης σε βάρος του αναδόχου για αδίκημα σχετιζόμενο με 
την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα που περιγράφονται 
στο άρ. 73 § 1 του Ν. 4412 / 2016. 
ε) Οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις των άρ. 133 ή 203 § 1 του Ν. 4412 / 2016. 
Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την κοινοποίηση της σχετικής Απόφασης της 
Αναθέτουσας Αρχής στον ανάδοχο. Ωστόσο, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να τάξει προθεσμία 
συμμόρφωσης στον ανάδοχο, σε όσες περιπτώσεις αυτό προβλέπεται από τον Νόμο και είναι εφικτό και 
σκόπιμο, οπότε η άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας συνεπάγεται την αυτόματη πλέον λύση. 
Μετά την καταγγελία και την έγγραφη ειδοποίηση του αναδόχου με κάθε νόμιμο μέσο, αυτός 
υποχρεούται να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε περαιτέρω δραστηριότητας που σχετίζεται με 
την εκτέλεση των υποχρεώσεών του, ενώ η Π.Ε.Χ. φροντίζει το συντομότερο δυνατό για τη βεβαίωση τόσο 
της αξίας του εκτελεσθέντος τμήματος της Σύμβασης όσο και του οφειλόμενου μέρους του τιμήματος, ενώ 
παράλληλα αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού προς τον ανάδοχο μέχρι την εκκαθάριση των 
αμοιβαίων υποχρεώσεων. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει με Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, ενώ η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αξιώσει από τον ανάδοχο αποζημίωση για 
κάθε περαιτέρω ζημία που υπέστη εξαιτίας της συμπεριφοράς του, μέχρι του ανώτατου ποσού του 
συμβατικού τιμήματος που αντιστοιχεί στο μη εκτελεσθέν τμήμα της Σύμβασης. 
6.6.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
προσκαλέσει τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη της διαδικασίας ανάθεσης και να του προτείνει να 

 
132 Άρθρο 53 παρ. 10 του ν. 4412/2016. 





 

Σελίδα 56 

αναλάβει την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις 
και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης) .  
 

                                       
                                           
     
 
 
 Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΚΜ 
 

 
                          ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ – ΑΗΔΟΝΑ Ε. ΑΘΗΝΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ – ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 
ΠΙΝΑΚΑΣ  

Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ- 
ΤΟΠΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ 
ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΑ 

ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 
ΑΝΑ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ 
ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΟ ΣΕ € 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΨΕΚΑΣΜΩΝ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟ
ΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 

1 ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ 85.000 0,045 4 15.300 
2 

ΓΟΜΑΤΙ 75.000 0,04 4 
12.000 

3 ΙΕΡΙΣΣΟΣ- 
ΚΑΜΠΟΣ 
ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ 24.000 0,04 

4 

3.840 
4 

Μ. ΠΑΝΑΓΙΑ 80.000 0,04 4 
12.800 

5 
ΝΙΚΗΤΗ 168.000 0,04 4 

26.880 
6 

Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ 126.000 0,05 4 
25.200 

7 
Ν. ΡΟΔΑ 23.000 0,04 4 3.680 

8 
ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ 20.000 0,04 4 

3.200 
9 

ΠΥΡΓΑΔΙΚΙΑ 43.000 0,05 4 
8.600 

10 ΣΥΚΙΑ-ΠΟΡΤΟ 
ΚΟΥΦΟ 80.000 0,05 

4 
16.000 

11 
ΚΡΥΟΠΗΓΗ 14.000 0,04 4 

2.240 
  738.000   129.740 

 

  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  αλλαγής της έκτασης εφαρμογής του προγράμματος και 
συγκεκριμένα:  

• 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)  

• εξαίρεσης περιοχών στις οποίες διαπιστώνεται ότι η βιολογική καλλιέργεια είναι σε ποσοστό 
τέτοιο, που έχει ως αποτέλεσμα να αλλοιώνεται η   αποτελεσματικότητα των δολωματικών ψεκασμών, 
αλλά και να κινδυνεύει η βιολογική παραγωγή 

• εξαίρεσης περιοχών των οποίων το ανάγλυφο του εδάφους καθώς και η ύπαρξη μεγάλου 
ποσοστού ελαιώνων περιφραγμένων και /ή πολύ κοντά σε κατοικημένη περιοχή καθιστούν επικίνδυνη την 
εφαρμογή του προγράμματος διενέργειας λιγότερων ψεκασμών από αυτών που αναφέρονται στην 
παρούσα διακήρυξη αν οι συνθήκες και η δυναμική των δακοπληθυσμών  δεν επιβάλλουν τη διενέργεια 
ψεκασμού. 

 

Ο αριθμός των προστατευόμενων δένδρων για το έτος 2022 προέκυψε από το ελαιοκομικό μητρώο το 
οποίο συντάχθηκε από το Υπυργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, από τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, σε 
συνδυασμό με τα στοιχεία της  ΔΑΟΚ Χαλκιδικής. Για τα υπόλοιπα έτη θα επαναπροσδιοριστεί. 

Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα περικοπής των προστατευμένων ελαιοδέντρων σε περιπτώσεις όπως : 
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• όταν υπάρχουν νέες εκτιμήσεις για μειωμένη καρποφορία  

• όταν η καρποφορία καταστραφεί από κάποιο αστάθμητο παράγοντα όπως φυσικές καταστροφές , 
θεομηνίες, πυρκαγιές, κ.α. 

• όταν η συνολική χρησιμοποιηθείσα ποσότητα ψεκαστικού διαλύματος υπολείπεται της ποσότητας 
που θεωρείται αναγκαία για την κανονική προστασία του συνόλου των ελαιοδέντρων της εργολαβίας  

• όταν έχει συγκομιστεί η βρώσιμη ελιά  

 

Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα αύξησης των προστατευμένων όταν αυτή τεκμηριώνεται από τους 
αρμόδιους φορείς ΟΠΕΚΕΠΕ, ελαιοκομικό μητρώο, ΔΑΟΚ Χαλκιδικής κτλ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ / ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

ΠΡΟΣ 

ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ / ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

 

 Του :   ……………… [ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή επωνυμία επιχείρησης] 

 Έδρα : ……………… 

 Στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική δ/νση, τηλέφωνο, fax, e-mail) : ………………  

 Νόμιμος εκπρόσωπος [σε περίπτωση νομικού προσώπου κ.λπ.] : ……………….. , σύμφωνα με 

……………… [το νομιμοποιητικό έγγραφο] 

 Νόμιμος εκπρόσωπος για κάθε περίπτωση αδυναμίας αυτοπρόσωπης παρουσίας τού αναδόχου 

στον χώρο παροχής των υπηρεσιών. [Ο νόμιμος εκπρόσωπος εκπροσωπεί τον ανάδοχο για 

κάθε ζήτημα που αφορά την εκτέλεση του έργου και τον δεσμεύει πλήρως με τις ενέργειές 

του] : ……………… [ονοματεπώνυμο], ……………… [στοιχεία επικοινωνίας 

(ταχυδρομική δ/νση, τηλέφωνο, fax, e-mail)]. 

 

Προσφορά για την ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό 

έως738.000 ελαιόδεντρων με έως τέσσερις επαναλήψεις στα πλαίσια του Προγράμματος 

Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς, για το έτος 2022, στην Περιφερειακή 

Ενότητα Χαλκιδικής, σύμφωνα με την υπ' αρ. ………………………. Διακήρυξη. 

 

Το αντικείμενο που αφορά η Προσφορά είναι ……………… [ακριβής περιγραφή, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο σχετικό Παράρτημα της Διακήρυξης]  

Δηλώνω ανεπιφύλακτα τα εξής: 

- ότι έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της Διακήρυξης, ότι η 

Προσφορά μου πληροί όλα τα κριτήρια συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία, καθώς και 

ότι δεσμεύομαι να μην ενεργήσω κατά τρόπο αθέμιτο, παράνομο ή καταχρηστικό, τόσο καθ' 

όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης όσο και κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, 
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- ότι είμαι πλήρως ενημερωμένος για το αντικείμενο που θα αναλάβω και ότι διαθέτω τον 

απαραίτητο εξοπλισμό καθώς και το απαραίτητο προσωπικό για την προσήκουσα εκτέλεση 

της Σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη, 

- ότι παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής μου, για την οποιαδήποτε απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής σχετικά με το αποτέλεσμα της διαγωνιστικής διαδικασίας, 

- ότι η προσφορά μου ισχύει και με δεσμεύει για έξι (6) μήνες, αρχόμενους από την επομένη της 

διενέργειας της διαδικασίας, με δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με το άρθρο 97 § 4 του Ν. 

4412 / 2016, 

- ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή μου από διαγωνισμούς του Δημοσίου και ότι δεν έχω 

καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας, 

- ότι [εφόσον κηρυχθώ ανάδοχος] θα βρίσκομαι στη διάθεση της Αναθέτουσας Αρχής ανά πάσα 

στιγμή και για ολόκληρο το χρονικό διάστημα ισχύος της Σύμβασης, 

- ότι [εφόσον κηρυχθώ ανάδοχος] θα τηρήσω απαρέγκλιτα όλες τις νομοθετικές διατάξεις που 

αφορούν την περιβαλλοντική, κοινωνικοασφαλιστική και εργατική Νομοθεσία, 

- ότι αποδέχομαι ανεπιφύλακτα την - απαραίτητη από τη Νομοθεσία [Κανονισμός Ε.Ε. 2016 / 

679] - δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων μου με όποιον τρόπο ορίζει η σχετική 

Νομοθεσία (λ.χ. ανάρτηση στη "Διαύγεια" και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., αποστολή για έλεγχο από 

την Οικονομική Επιτροπή και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, κ.λπ.). Στα δεδομένα αυτά 

ανήκουν κυρίως τα εξής : το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία επιχείρησης, η διεύθυνση 

επαγγελματικής εγκατάστασης, τα στοιχεία επικοινωνίας, ο Α.Φ.Μ. και η Δ.Ο.Υ., το 

αντικείμενο και το ποσό της Σύμβασης, καθώς και όσα στοιχεία αναγράφονται στις 

υποβαλλόμενες υπεύθυνες δηλώσεις και στα τιμολόγια, καθώς και σε δημόσια έγγραφα που 

πρέπει εκ του Νόμου να δημοσιευθούν στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάθεσης και της 

εκτέλεσης της Σύμβασης, 

- ότι όλα τα στοιχεία που δηλώνω είναι αληθή και ακριβή, 

- ότι κάθε αποδεικνυόμενη ενημέρωσή μου που είναι σύμφωνη με τα ανωτέρω δηλωθέντα 

στοιχεία μου πληροί τους όρους του Νόμου, 

- ότι θα προσκομίσω αμέσως όποια έγγραφα μού ζητηθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και 

αφορούν τη διαδικασία ανάθεσης, σύμφωνα με το άρ. 79 § 5 του Ν. 4412 / 2016, 

- ότι [εφόσον κηρυχθώ ανάδοχος] θα προσκομίσω όλα τα έγγραφα που απαιτείται να 

προσκομιστούν πριν την υπογραφή της Σύμβασης, 
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- ότι κατά τον χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης θα έχω ήδη εξασφαλίσει τη 

συναίνεση των τρίτων φορέων στους οποίους ενδεχομένως θα χρειαστεί να στηριχθώ.  

 

Για όλα τα παραπάνω αναγραφόμενα στοιχεία εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 1599 / 1986 

σχετικά με τις υπεύθυνες δηλώσεις. 

 

…………… , …-…-2022 

              Ο Προσφέρων 

 
   (Υπογραφή και Σφραγίδα ) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII:   ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

«Διακήρυξη για την ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό 
μέχρι 738.00 ελαιόδεντρων στα πλαίσια του Προγράμματος  

Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς, για το έτος 2022,  
στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής» 

(Αριθμός Διακήρυξης : ……………………….) 
εκτιμώμενος Προϋπολογισμός : Μέχρι 129.740,00 €  

( ΜΗ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) 
 

CPV : 77100000-1 
 

          ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Του : …………………………………………………… 

Έδρα : ………………………………………………… 

Η προσφορά μας αφορά όλα τα ελαιόδεντρα των παρακάτω Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων, για 

ολόκληρη τη διάρκεια της Σύμβασης:  

Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ- 
ΤΟΠΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ 
ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΑ 

ΑΝΩΤΕΡ
Η ΤΙΜΗ 

ΑΝΑ 
ΠΡΟΣΤΑΤ
ΕΥΟΜΕΝ

Ο 
ΕΛΑΙΟΔΕ
ΝΤΡΟ ΣΕ 

€ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΨΕΚΑΣΜ

ΩΝ 

 
ΠΡΟΣΦΕ
ΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΑ 

ΕΛΑΙΟΔΕ
ΝΔΡΟ 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ 85.000 0,045 4   
2 

ΓΟΜΑΤΙ 75.000 0,04 4   
3 ΙΕΡΙΣΣΟΣ- 

ΚΑΜΠΟΣ 
ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ 24.000 0,04 

4 

  
4 

Μ. ΠΑΝΑΓΙΑ 80.000 0,04 4   
5 

ΝΙΚΗΤΗ 168.000 0,04 4   
6 

Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ 126.000 0,05 4   
7 

Ν. ΡΟΔΑ 23.000 0,04 4   
8 

ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ 20.000 0,04 4   
9 

ΠΥΡΓΑΔΙΚΙΑ 43.000 0,05 4   
10 ΣΥΚΙΑ-ΠΟΡΤΟ 

ΚΟΥΦΟ 80.000 0,05 
4 

  
11 

ΚΡΥΟΠΗΓΗ 14.000 0,04 4   
  738.000     

 

…………., … / … / 2022 

Ο Προσφέρων 

( Υπογραφή και Σφραγίδα ) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΩΝ ΨΕΚΑΣΜΩΝ  

 ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 

Α/
Α 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΤΟΠΙΚΕΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥ
ΟΜΕΝΑ 
ΕΛΑΙΟΔΕΝΤ
ΡΑ 

Α
Ρ

ΙΘ
Μ

Ο
Σ

 
Σ

Υ
Ν

Ε
Ρ

Γ
Ε

ΙΩ
Ν

 

Η
Μ

Ε
Ρ

Ε
Σ

 
Ψ

Ε
Κ

Α
Σ

Μ
Ο

Υ
 

Α
Ν

Α
 

Σ
Υ

Ν
Ε

Ρ
Γ

Ε
ΙΟ

 

Α
Ρ

ΙΘ
Μ

Ο
Σ

 
Ε

Λ
Κ

Υ
Σ

Τ
Η

Ρ
Ω

Ν
 

Μ
Ε

 Β
Υ

Τ
ΙΟ

 Κ
Α

Ι 
Ο

Δ
Η

Γ
Ο

 

Ε
Ρ

Γ
Α

Τ
Ε

Σ
 

Α
Υ

Λ
Ο

Υ
 

Ε
Ρ

Γ
Α

Τ
Ε

Σ
 Μ

Ε
 

Ψ
Ε

Κ
Α

Σ
Τ

Η
Ρ

Ε
Σ

 
Π

Λ
Α

Τ
Η

Σ
 

Α
Γ

Ρ
Ο

Τ
ΙΚ

Α
 

Α
Υ

Τ
Ο

Κ
ΙΝ

Η
Τ

Α
 

Μ
Ε

 Ο
Δ

Η
Γ

Ο
  

 

   

1 ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ 85.000 2 7 1 1 6 1    
2 ΓΟΜΑΤΙ 75.000 2 7 2 2 - -    
3 ΙΕΡΙΣΣΟΣ- 

ΚΑΜΠΟΣ 
ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ 

24.000 1 4 1 1 - -    

4 Μ. ΠΑΝΑΓΙΑ 80.000 2 7 2 2 - -    
5 ΝΙΚΗΤΗ 168.000 4 7 4 4 - -    
6 Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ 126.000 3 7 1 1 12 2    
7 Ν. ΡΟΔΑ 23.000 1 4 1 1 - -    
8 ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ 20.000 1 4 1 1 - -    
9 ΠΥΡΓΑΔΙΚΙΑ 43.000 1 7 - - 6 1    
10 ΣΥΚΙΑ -ΠΟΡΤΟ 

ΚΟΥΦΟ 
80.000 2 8   10 2    

11 ΚΡΥΟΠΗΓΗ 14.000 1 3 1 1      
 ΣΥΝΟΛΟ 738.000          

Σε κάθε μηχανοκίνητο 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 και θα είναι κάτοχος του πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών 
φαρμάκων  βάσει του αρ. 19 ν. 4036/2012 ΦΕΚ. (Α΄8), ώστε να εποπτεύει τη σωστή και ασφαλή διενέργεια του 
ψεκασμού. Χρέη αρχιεργάτη μπορεί να εκτελέσει και ο οδηγός του ελκυστήρα ή του αγροτικού αυτοκινήτου 
μεταφορέα. Επίσης, απαραίτητη είναι η κατοχή του Πιστοποιητικού Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων από 
όλους τους ψεκαστές που προσλαμβάνονται στο πρόγραμμα δακοκτονίας, βάσει του αρ. 19 του Ν.4036/2012 ΦΕΚ (Α 
8) και της ΚΥΑ 8197/90920/2013 (Β 1883) όπως ισχύουν.    

Ο εξοπλισμός εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων  πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικά Επιθεώρησης, με τα 
οποία ο εξοπλισμός να εντάσσεται στην Κατηγορία I ή II και να συνοδεύεται από αυτοκόλλητο σήμα καταλληλότητας 
(sticker), όπως προβλέπεται και από την ΥΑ Ε8 1831/39763/2015 (ΦΕΚ Β΄671) ενώ εξαιρείται από την επιθεώρηση ο 
φορητός εξοπλισμός εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων μη δυναμοδοτούμενος από γεωργικό ελκυστήρα ή άλλο 
αγροτικό μηχάνημα εφοδιασμένο με δυναμοδοτικό άξονα (π.χ. αγροτικά μηχανήματα πολλαπλής χρήσης)  καθώς και 
οι επινώτιοι ψεκαστήρες. 

   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 

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 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩ
ΝΥΜΟ 
ΑΡΧΙΕΡΓΑΤΗ 

1ο 
Συνεργεί
ο 

 
 
 
 
 

      

2ο 
Συνεργεί
ο (αν 
προβλέπ
εται από 
τον 
Πίνακα ) 

       

3ο 
Συνεργεί
ο (αν 
προβλέπ
εται από 
τον 
Πίνακα ) 

  
 

     

4ο 
Συνεργεί
ο (αν 
προβλέπ
εται από 
τον 
Πίνακα ) 

       

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 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜ
Ο 
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 
ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ / 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ/ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ/ 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 
ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝ
ΥΜΟ 
ΟΔΗΓΟΥ 
ΧΕΙΡΙΣΤΗ 
ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ /  
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 
 

ΕΡΓΑΤΕΣ 
ΑΥΛΟΥ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝ
ΥΜΟ 
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 
ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ 
ΦΟΡΤΗΓΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ/ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ/ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ/ 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 
ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ 
ΦΟΡΤΗΓΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜ
Ο 
ΟΔΗΓΟΥ 
ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ 
ΦΟΡΤΗΓΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ/ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 
 

ΕΡΓΑ
ΤΕΣ 
ΜΕ 
ΨΕΚ
ΑΣΤΗ
ΡΕΣ 
ΠΛΑΤ
ΗΣ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩ
ΝΥΜΟ 
ΑΡΧΙΕΡΓΑΤΗ 

1ο 
Συνεργε
ίο 

π,χ, 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ/ 
 
 ΑΗ 123456/ 
 
Χ1234/  
 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛ
ΟΣ 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 
Συνεργε
ίο (αν 
προβλέ
πεται 
από τον 
Πίνακα ) 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ 
ΧΡΗΣΤΟΥ / 
 
 ΑΗ 023456/ 
 
Χ 2345/ 
 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛ
ΟΣ 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 
Συνεργε
ίο (αν 
προβλέ
πεται 
από τον 
Πίνακα ) 

-(Δεν προβλέπεται 
στο Γομάτι) 

      

4ο 
Συνεργε
ίο (αν 
προβλέ
πεται 
από τον 
Πίνακα ) 

-(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 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜ
Ο 
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 
ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ / 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ/ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ/ 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 
ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜ
Ο 
ΟΔΗΓΟΥ 
ΧΕΙΡΙΣΤΗ 
ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ /  
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 
 

ΕΡΓΑΤ
ΕΣ 
ΑΥΛΟΥ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥ
ΜΟ 
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 
ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ 
ΦΟΡΤΗΓΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ/ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ/ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ/ 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 
ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ 
ΦΟΡΤΗΓΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝ
ΥΜΟ 
ΟΔΗΓΟΥ 
ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ 
ΦΟΡΤΗΓΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ/ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 
 

ΕΡΓΑΤ
ΕΣ ΜΕ 
ΨΕΚΑΣ
ΤΗΡΕΣ 
ΠΛΑΤΗ
Σ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩ
ΝΥΜΟ 
ΑΡΧΙΕΡΓΑΤΗ 

1ο 
Συνεργείο 

π.χ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ
ΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ/ 
 
 ΑΗ 123456/ 
 
Χ1234/  
 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ/ 
 
ΑΗ 123456 

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

2ο 
Συνεργείο 
(αν 
προβλέπε
ται από 
τον 
Πίνακα ) 

- - - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ
Σ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ 
ΧΡΗΣΤΟΥ / 
 
 ΑΗ 023456/ 
 
Χ 2345/ 
 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛ
ΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ/ 
 
ΑΗ 003456 

5 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 ) 

- - - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ
Σ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ 
ΧΡΗΣΤΟΥ / 
 
 ΑΗ 000598/ 
 
Χ 0045/ 
 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛ
ΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ  
 
ΑΗ 000598 

5 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ
ΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 
ΤΟΥ 
ΧΡΗΣΤΟΥ  
 
 (Μπορεί να 
είναι ο ίδιος ο 
οδηγός του 
αυτοκινήτου) 

4ο 
Συνεργείο 
(αν 
προβλέπε
ται από 
τον 
Πίνακα ) 

-(Δεν προβλέπεται 
στο Ν. Μαρμαρά) 

- - - - - - 

Δηλώνω επίσης ότι : Διαθέτω ανά συνεργείο δύο εφεδρικούς επινώτιους ψεκαστήρες. 
      ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ 
........................ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Ι. ΓΕΝΙΚΑ 
1. Ο εργολάβος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει το έργο, εκτελώντας 

όλες τις επιμέρους εργασίες που αυτό περιλαμβάνει, σύμφωνα με την Διακήρυξη, την προσφορά 
του, την απόφαση κατακύρωσης και τους όρους της σύμβασης, διαφορετικά καλείται να 
αποζημιώσει κατά νόμο την Αναθέτουσα Αρχή. 

2. 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. 

3. Τον εργολάβο βαρύνουν δαπάνες σχετικές με αποζημιώσεις καταστροφών και δαπάνες σχετικές με 
αποζημιώσεις για κάθε ζημία, διαφυγόντα κέρδη και ατυχήματα στο προσωπικό που θα 
απασχοληθεί ή βλάβες σε τρίτα πρόσωπα ή βλάβες στην πανίδα ή βλάβες σε πράγματα. Ο 
εργολάβος αναλαμβάνει την ευθύνη , αστική ή ποινική, για όλα τα παραπάνω ακόμα και αν συμβούν 
τυχαία , στο μέτρο που το έργο θα εκτελεστεί με ευθύνη και επιμέλεια του. 

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

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

6. Οι ψεκασμοί θα υλοποιηθούν με την υπογραφή της σύμβασης. 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. 

7. 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. Σε περίπτωση που υπάρχει αδικαιολόγητη καθυστέρηση άνω των τριών ημερών ο 
εργολάβος κηρύσσεται έκπτωτος. 

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

9. Θα πρέπει να εγγυάται ότι το προσωπικό διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και 
ικανότητα, ώστε να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει 
ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα 
στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων και με 
τους πολίτες.   

10. Ο εργολάβος υποχρεούται να τηρεί και να εφαρμόζει την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία 
καθώς και όσα ορίζονται από τις ισχύουσες κατά τον χρόνο εκτέλεσης του έργου, Υπουργικές 
Αποφάσεις, Άδειες, Εγκρίσεις, Εγκυκλίους που αφορούν το αντικείμενο και εκδίδονται από τα 
αρμόδια Υπουργεία όπως πχ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

11. 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 
(προσωρινός ή οριστικός) 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. Επιπλέον ο χρόνος που χάθηκε 
μέχρι την εφαρμογή του σωστού ψεκασμού, λογίζεται σαν υστέρηση έναρξης και επιβάλλονται οι 
προβλεπόμενες κυρώσεις.   

12. 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. 
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13. Ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να αποδέχεται και να εφαρμόζει τα συστήματα ελέγχου των 
ψεκασμών (GPS – GPS trackers), που θα του χορηγήσει η Υπηρεσία. Ο εργολάβος θα μεριμνά και 
θα συντελεί στην ορθή λειτουργία αυτών (προστασία από φθορές – σωστή χρήση αυτών από τους 
χειριστές των ψεκαστικών συγκροτημάτων).Σε περίπτωση φθοράς ή καταστροφής του GPS θα 
καταλογίζεται στον εργολάβο η αξία του.  

14. 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. 

15. Τα εντομοκτόνα και η ελκυστική ουσία 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 και με επαρκές εμβαδόν αποθηκευτικό χώρο για φύλαξη εντομοκτόνων 
σκευασμάτων και να αποδέχεται ανεπιφύλακτα ελέγχους στο χώρο αυτό εφόσον του ζητηθεί. 

16. 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 σε ημερομηνία που 
θα καθορίζεται από αυτή. Κατά την παράδοση των κενών σκευασμάτων, στο εξωτερικό της 
συσκευασίας (χαρτοκιβώτιο) θα αναγράφεται με μαρκαδόρο ο τομέας της εργολαβίας και η 
ημερομηνία παράδοσης. Θα γίνεται αυστηρός έλεγχος στη διαχείριση των υλικών και θα 
καταλογίζεται η αξία τους στους υπευθύνους, στην περίπτωση μη χρηστής χρήσης. Στην περίπτωση 
μη επιστροφής του περισσεύματος ή της κενής φιάλης του εντομοκτόνου σκευάσματος, θα 
επιβάλλεται πρόστιμο που θα αντιστοιχεί στην τιμή προμήθειας του. Επίσης, αν τα κενά δοχεία 
συσκευασίας των εντομοκτόνων έρχονται στην αποθήκη με υπολείμματα θα επιστρέφονται  
προκειμένου να πλυθούν και να επιστραφούν καθαρά σε σύντομο χρονικό διάστημα και θα 
επιβάλλεται πρόστιμο 10 ευρώ ανά φιάλη, 

17. Ο εργολάβος θα πρέπει να γνωστοποιεί με γραπτή ανακοίνωση που θα τοιχοκολλά σε κεντρικά 
σημεία των κοινοτήτων ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο το αναλυτικό πρόγραμμα του ψεκασμού ανά 
μέρα και περιοχή, ώστε να ειδοποιούνται οι ελαιοπαραγωγοί, οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι για 
να διευκολύνουν τις εργασίες, με το να ανοίγουν τα περιφραγμένα αγροτεμάχια, αλλά και να 
απομακρύνουν τα ζώα ή τα μελισσοσμήνη. Στην ανακοίνωση θα αναφέρεται το σημείο παρασκευής 
του ψεκαστικού διαλύματος. Ο εργολάβος (προσωρινός ή οριστικός) οφείλει να ενημερώνει την 
Τοπική Αρχή ή τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου εγγράφως και να προσκομίσει έγγραφη 
γνωστοποίηση της ενημέρωσης. Στην περίπτωση μη ανάρτησης των ανακοινώσεων, θα επιβάλλεται 
πρόστιμο 100 € από το Δ/ντη Δακοκτονίας, μετά από έγγραφη αναφορά του τομεάρχη. 

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

a. 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. Σε περίπτωση 
χρησιμοποίησης ψεκαστικών συγκροτημάτων επιπλέον αυτών που θα δηλωθούν, απαιτείται 
προηγούμενη άδεια από την Υπηρεσία 

19. Στις τοποθεσίες που δεν μπορεί να ψεκάσει ο ελκυστήρας (έλλειψη δρόμου, μεγάλη κλίση εδάφους, 
αλλεπάλληλοι περιφραγμένοι ελαιώνες κλπ.) θα πρέπει ο εργολάβος να διαθέτει ψεκαστές με 
ψεκαστήρα πλάτης, που θα εργάζονται παράλληλα με τον ελκυστήρα, για την κάλυψη και αυτών των 
περιοχών. Αν οι περιοχές είναι εκτεταμένες, τότε θα πρέπει να συγκροτούνται και επιπλέον 
συνεργεία με ψεκαστήρες πλάτης. 

20. 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 ή να τροποποιηθούν τα 
συνεργεία που αρχικά συγκροτήθηκαν από τον εργολάβο, μετά από συνεργασία με την Υπηρεσία. 

21. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν την απαραίτητη από το νόμο ηλικία. 
22. Πριν την έναρξη του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί από τον Διευθυντή και τους Επόπτες 

Δακοκτονίας, ενημερωτική συνάντηση στην παλιά αίθουσα του Νομαρχιακού συμβουλίου στο 
Διοικητήριο στον Πολύγυρο ή διαδικτυακά. Στην συνάντηση αυτή είναι υποχρεωμένοι να 
παρευρεθούν οι εργολάβοι και οι αρχιεργάτες των συνεργείων τους, προκειμένου να λάβουν γνώση 
των τεχνικών προδιαγραφών της δακοκτονίας, ώστε να τις εφαρμόζουν στην πράξη. 
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23. Ο εργολάβος είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση, επεξήγηση, εφαρμογή και έλεγχο των τεχνικών 
προδιαγραφών και όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης στους εργαζομένους του, στους 
δολωματικούς ψεκασμούς.  

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

25. Τυχόν κυρώσεις ή διοικητικά πρόστιμα για διαπιστωθείσες παραβάσεις όλων των όρων της 
παρούσας Διακήρυξης θα παρακρατούνται από την αμοιβή του εργολάβου. Για την διαπίστωση της 
παράβασης, θα συντάσσεται πρακτικό το οποίο θα συνυπογράφεται από τον αρμόδιο υπάλληλο 
(τομεάρχη ή υπεύθυνο αποθήκης κ.ά.) και τον επόπτη της περιοχής. Το ποσό της παράβασης θα 
εκφράζεται σε αξία προστατευόμενων ελαιοδέντρων και θα παρακρατείται από το πρακτικό καλής 
εκτέλεσης του ψεκασμού που διαπιστώθηκε η παράβαση ή του τελευταίου ψεκασμού. 

Όλα τα παραπάνω ισχύουν και για την περίπτωση του προσωρινού αναδόχου. 
 
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. Κατά τη 
διάρκεια λήψης νερού για το γέμισμα των ψεκαστικών μέσων, ο σωλήνας που μεταφέρει νερό σ’ αυτά θα 
πρέπει οπωσδήποτε να φέρει βαλβίδα αντεπιστροφής, ώστε να εμποδίζεται πιθανή εισροή ψεκαστικού 
διαλύματος στην υδροληψία τροφοδοσίας(δίκτυο, πηγή, πηγάδι κλπ). Επίσης η απόληξη του σωλήνα, δεν 
θα πρέπει με κανένα τρόπο να εισέρχεται μέσα στο βυτίο ή την ψεκαστήρα και να έρχεται σε επαφή με το 
διάλυμα. Κατηγορηματικά απαγορεύεται η προσθήκη των εντομοκτόνων κοντά σε αυτά, όπως και το 
ξέπλυμα των ψεκαστικών μέσων, προκειμένου να προστατευθεί το νερό από πιθανή ρύπανση. 

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. 

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

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

5.  Ο εργολάβος μεριμνά και είναι υπεύθυνος για την ασφαλή και νόμιμη μεταφορά του προσωπικού 
στα σημεία ψεκασμού.  

6. Σε κάθε συνεργείο (μηχανοκίνητο ή κλασικό) ο αρχιεργάτης που έχει οριστεί από τον εργολάβο, θα 
πρέπει να είναι γνώστης της αγροτικής περιοχής της αντίστοιχης Δημοτικής ή Τοπικής κοινότητας, ώστε να 
κατευθύνει το συνεργείο στον ψεκασμό και θα είναι κάτοχος του πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής 
χρήσης γεωργικών φαρμάκων  βάσει του αρ. 19 ν. 4036/2012 ΦΕΚ. (Α΄8), ώστε να εποπτεύει τη σωστή 
και ασφαλή διενέργεια του ψεκασμού. 

7.   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.  

8.   Κατά τον ψεκασμό θα διασπείρονται 300 κ.εκ. περίπου ψεκαστικού διαλύματος ανά ψεκαζόμενο 
δέντρο κανονικής ανάπτυξης. Θα ψεκάζονται 10 δέντρα ανά στρέμμα με μέγιστο όγκο ψεκαστικού 
διαλύματος 3 λίτρα ψεκαστικού διαλύματος  ανά στρέμμα. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται 
ρητά οι οδηγίες τις ετικέτας του σκευάσματος.  
Σε ελαιώνες με αραιή πυκνότητα δέντρων (λιγότερα από 10 δέντρα στο στρέμμα), θα ψεκάζονται όλα τα 
ελαιόδεντρα .  
Στους μέτριας πυκνότητας ελαιώνες (10-18 ελαιόδεντρα ανά στρέμμα) θα ψεκάζεται κάθε δεύτερο δέντρο 
Και σε πυκνούς ελαιώνες (περισσότερα από 18 δέντρα ανά στρέμμα). θα ψεκάζεται κάθε τρίτο δέντρο 

9. Το 2022 θα γίνει μελέτη εφαρμογής της τεχνολογίας GPS στη διαχείριση των από εδάφους 
δολωματικών ψεκασμών. Για το λόγο αυτό θα χορηγηθούν από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής Χαλκιδικής , μηχανήματα GPS trackers και ροόμετρα ή GPS στον εργολάβο, τα οποία θα 
διανείμει με ευθύνη του στα συνεργεία του. Καθημερινά πριν την έναρξη του ψεκασμού ο αρχιεργάτης κάθε 
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συνεργείου θα ανοίγει και θα προγραμματίζει το GPS και το μηχάνημα θα παραμένει στον ελκυστήρα σε 
όλη τη διάρκεια του ψεκασμού ώστε να καταγράφεται η πορεία του συνεργείου. Με τη λήξη του ψεκασμού 
καθημερινά θα τερματίζεται και η λειτουργία του μηχανήματος. 

Μετά το τέλος του ψεκασμού τα μηχανήματα θα επιστρέφονται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής. Με βάση την ανάλυση των καταγεγραμμένων πορειών θα υπολογίζεται ο αριθμός των 
προστατευμένων  ελαιοδέντρων του κάθε συνεργείου. 

Σε περίπτωση απώλειας ο εργολάβος θα χρεώνεται την αξία του μηχανήματος. Επιπλέον σε κάθε 
περίπτωση απώλειας ή βλάβης κάποιου μηχανήματος θα πρέπει να γίνεται άμεση ενημέρωση της Δ/νσης 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Χαλκιδικής ώστε να χορηγείται καινούργιο. Σε καμία περίπτωση δεν 
θα διενεργείται ψεκασμός χωρίς να υπάρχει GPS σε λειτουργία στον ελκυστήρα. 

10.   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. 

11.   Ο ψεκαστικός αυλός (το μπεκ)  θα πρέπει να κλείνει κατά τη διάρκεια μετάβασης από δέντρο σε 
δέντρο, ώστε να μην χάνεται άσκοπα ψεκαστικό διάλυμα κυρίως για την προστασία του περιβάλλοντος. 

12.   Το ψεκαστικό βυτίο θα πρέπει κατά τη χρήση του να είναι καλά σφραγισμένο για να 
αποφεύγονται οι διαρροές 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. Κατά την 
παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος θα μπαίνει ο αναδευτήρας του δοχείου του ψεκαστικού σε 
λειτουργία. 

13.  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.). 

14.   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. 

15.   Η απόδοση του ψεκαστικού συγκροτήματος (ελκυστήρας, οδηγός, εργάτης αυλού) δεν θα 
υπερβαίνει τα 1.000 λίτρα ψεκαστικού διαλύματος ανά ημέρα (ψεκασμός 3.000 δέντρων). Όταν πρόκειται 
για κλασικά συνεργεία με επινώτιους ψεκαστήρες η ημερήσια απόδοση ανά ψεκαστή δεν θα υπερβαίνει τα 
150 λίτρα/ημέρα (ψεκασμός 500 δέντρων).Στο μηχανοκίνητο όχημα θα πρέπει να υπάρχει καθαρό νερό 
για λόγους ασφαλείας. 

Με τη σύμφωνη γνώμη της Εποπτείας Δακοκτονίας μπορεί η απόδοση ψεκαστικού συγκροτήματος να 
αυξηθεί στα 1.500 λίτρα ημερησίως, όταν επικρατούν τέτοιες κλιματικές συνθήκες που επιτρέπουν την 
εκτέλεση του έργου. 

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

17.   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.  

18.   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 συνεννόηση με την υπηρεσία. 

19.   Επίσης, εάν στην πράξη τα μέσα ψεκασμού που ζητούνται στον πίνακα του παραρτήματος 2, για 
οποιοδήποτε λόγο (μειωμένη παραγωγή κλπ) χρειάζεται να μειωθούν, αυτό είναι δυνατόν να γίνει μόνο 
μετά από αίτηση του  εργολάβου και έγκριση της Υπηρεσίας. 

20.   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 του 
παραρτήματος 2 της παρούσας διακήρυξης. 

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

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

ΙΙΙ. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΨΕΚΑΣΜΩΝ 
Ο ψεκασμός θα αρχίζει στο λυκαυγές και θα σταματάει όταν η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 28οC. 
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 Δεν θα γίνονται ψεκασμοί όταν πρόκειται να βρέξει ή όταν φυσάει άνεμος με ένταση ίση ή μεγαλύτερη 
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. 

 
IV. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 
 
Τα συνεργεία συγκροτούνται με ευθύνη και μέριμνα του εργολάβου τους, όπως αυτά αναφέρονται στον 

πίνακα του παραρτήματος 2 της παρούσας διακήρυξης. 
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. 

Στην περίπτωση βλαβών των γεωργικών ελκυστήρων ή των αγροτικών οχημάτων ή των βυτίων ή 
αθέτησης συμφωνιών με το προσωπικό ή άλλων προβλημάτων που καθιστούν την διαθεσιμότητα του 
εξοπλισμού ή του προσωπικού αδύνατη ή προβληματική, ο εργολάβος δύναται να προβεί σε ανάλογες 
τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις, υποβάλλοντας τη σχετική τεκμηρίωση έγκαιρα και με τη σύμφωνη γνώμη 
της Υπηρεσίας. 

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

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

3. Τα γάντια μετά από κάθε εφαρμογή πρέπει να πλένονται με 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. 
5. Τα παραπάνω μέσα προμηθεύει ο εργολάβος στο προσωπικό του με δικά του έξοδα. 
6. Στην περίπτωση που δεν λαμβάνονται τα παραπάνω μέτρα ατομικής προστασίας, ο τομεάρχης 

δακοκτονίας δεν επιτρέπει την παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος, συντάσσει σχετική έκθεση, 
και για τους κατόχους του πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, 
προβλέπονται κυρώσεις από την ισχύουσα νομοθεσία. Στον εργολάβο θα αναλογούν οι κυρώσεις 
καθυστέρησης του ψεκασμού. 

7. Ο εργολάβος έχει υποχρέωση να διακόψει τον ψεκασμό όταν υπάρξει βλάβη/ζημιά των 
ψεκαστήρων-μπεκ-βυτίων, όπου λόγω της βλάβης υπάρχουν διαρροές και το ψεκαστικό διάλυμα 
μπορεί να έρθει σε επαφή με τα ρούχα ή το δέρμα των εργαζομένων. Στο τρακτέρ ή το αγροτικό 
όχημα θα πρέπει να υπάρχει δοχείο νερού, πέρα από την πυροπροστασία και για το πλύσιμο των 
εργατών κατά την παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος. Κατά την παρασκευή του ψεκαστικού 
διαλύματος, οι παρασκευαστές πρέπει να φοράνε γάντια, μάσκα, φόρμα και καπέλο, μπότες και να 
μην εισπνέουν πάνω από το βυτίο. 

 
VI. ΕΛΕΓΧΟΙ ΨΕΚΑΣΜΩΝ 
Οι εργασίες της δακοκτονίας θα ελέγχονται από τον Διευθυντή Δακοκτονίας, τους Επόπτες και τους 

Τομεάρχες της δακοκτονίας.  
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. 
 Κατά την έναρξη του ψεκασμού θα τοποθετηθούν α) συσκευές παρακολούθησης στα τρακτέρ (GPS 
trackers) και ροόμετρα  β) GPS σε όσα τρακτέρ δεν τοποθετηθούν GPS trackers. 
Σε όσα τρακτέρ δοθούν GPS, πριν την έναρξη του ψεκασμού, καθημερινά, ο αρχιεργάτης κάθε συνεργείου 
θα ανοίγει και θα προγραμματίζει το GPS και το μηχάνημα θα παραμένει στον ελκυστήρα σε όλη τη 
διάρκεια του ψεκασμού ώστε να καταγράφεται η πορεία του συνεργείου. Με τη λήξη του ψεκασμού, 
καθημερινά θα τερματίζεται και η λειτουργία του μηχανήματος. Μετά το τέλος του ψεκασμού τα μηχανήματα 
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GPS θα επιστρέφονται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής όπου θα γίνεται ανάλυση των 
καταγεγραμμένων πορειών με τη βοήθεια δορυφορικών χαρτών.  
 Ο εργολάβος υποχρεούται να παραδώσει πριν την έναρξη των ψεκασμών στη Δ/νση Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής κατάσταση με τα κινητά τηλέφωνα των αρχιεργατών του, οι οποίοι 
υποχρεούνται να τα έχουν μαζί τους κατά τη διάρκεια του ψεκασμού. 

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

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

να τηρεί και να εφαρμόζει απαρέγκλιτα τις σχετικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, 
         Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή 
  οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων, πέραν του συμφωνηθέντος 
τιμήματος της σύμβασης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ- ΡΗΤΡΑ 
ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ] 

1) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 

[σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή ατομικής επιχείρησης] 

Ο / Η κάτωθι υπογράφων/-ουσα …………. του …… (Α.Δ.Τ. ………),  

Ή 

[σε περίπτωση εταιρίας ή κάθε άλλης μορφής νόμιμης εκπροσώπησης] 

Ο / Η κάτωθι υπογράφων/-ουσα …………. του …… (Α.Δ.Τ. ………), ενεργώντας ως νόμιμος 
εκπρόσωπος και για λογαριασμό τής επιχείρησης με την επωνυμία «…………» [που εδρεύει 
………… (……………, Τ.Κ., Α.Φ.Μ. …………, Δ.Ο.Υ. …………)], σύμφωνα με το ………… 
νομιμοποιητικό έγγραφο της επιχείρησης, 

 

στο πλαίσιο συμμετοχής στον υπ’ αρ. ……… / …-…-2022 ανοικτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό της 
Π.Ε.Χαλκιδικής με αντικείμενο «…………», με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις 
κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις τής παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, 
δηλώνω υπεύθυνα τα εξής: 

 

Ι. Σχετικά με τους λόγους αποκλεισμού: 
 

1) Για την Παράγραφο 2.2.3.2. της Διακήρυξης: 

Α:  

Οι Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους η επιχείρηση 
οφείλει να καταβάλει εισφορές είναι οι εξής:  

α) …………… 

β) …………… 

γ) ……………  

Β: 

Δεν έχουν εκδοθεί εις βάρος τής επιχείρησης Πράξεις επιβολής προστίμου εκ μέρους τού Σ.ΕΠ.Ε. 
για παράβαση της εργατικής Νομοθεσίας για το χρονικό διάστημα των τελευταίων δύο (2) ετών 
πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών (άρ. 80 § 2 περ. β' του Ν. 
4412 / 2016).  

[Αν έχουν εκδοθεί τέτοιες Πράξεις, ο νόμιμος εκπρόσωπος τής υποψήφιας επιχείρησης αναφέρει 
περιληπτικά τα στοιχεία τους στην υπεύθυνη δήλωση και υποχρεούται να τις περιγράψει 
λεπτομερώς στο Ε.Ε.Ε.Σ.]. 

Γ: 

Δεν έχει κριθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση που έχει καταστεί τελεσίδικη και με 
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με τις σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη η 
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επιχείρηση μας ή την ελληνική νομοθεσία, ότι έχω/έχουμε αθετήσει υποχρεώσεις όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).  

[Οι υποχρεώσεις θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή 
εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Επίσης, όταν οι 
υποχρεώσεις έχουν εκπληρωθεί με την καταβολή των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένων - κατά περίπτωση - των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε όταν υπάρχει υπαγωγή σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή, στο μέτρο 
που τηρούνται οι όροι του]. 

Ή 

Έχει κριθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση που δεν έχει καταστεί τελεσίδικη και με 
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με τις σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη η 
επιχείρηση μας ή την ελληνική νομοθεσία, ότι έχω/έχουμε αθετήσει υποχρεώσεις όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, αλλά τα συγκεκριμένα ποσά είναι εξαιρετικά 
μικρά. [αναγράφονται τα ποσά] 

Ή 

Έχει κριθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση που έχει καταστεί τελεσίδικη και με δεσμευτική 
ισχύ, σύμφωνα με τις σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση μας 
ή την εθνική νομοθεσία, ότι έχω/έχουμε αθετήσει υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων 
ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, αλλά ενημερώθηκα/ενημερωθήκαμε σχετικά με το ακριβές 
ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεων όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχα/είχαμε τη δυνατότητα να 
εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας ή να προβούμε σε δεσμευτικό διακανονισμό πριν από την 
εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής/της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. [αναγράφεται 
το ποσό και η ημερομηνία ενημέρωσης] 

 

2) Για την Παράγραφο 2.2.3.4. περ. α’ της Διακήρυξης: 

Κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων δεν έχω/ουμε αθετήσει τις υποχρεώσεις μας που 
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 
νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το ελληνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις, καθώς και τις διατάξεις οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. 

 

3) Για την Παράγραφο 2.2.3.4. περ. β’ της Διακήρυξης: 

Έχω/έχουμε υπαχθεί σε προπτωχευτική ή πτωχευτική διαδικασία αλλά είμαι/είμαστε σε θέση να 
εκτελέσω/ουμε τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη 
συνέχιση της επιχειρηματικής λειτουργίας μου/μας [αναγράφονται τα αποδεικτικά στοιχεία]  

Ιδίως στην περίπτωση εξυγίανσης: 

Έχω υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης [αναγράφεται ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης 
δικαστικής απόφασης] και τηρώ/τηρούμε τους όρους αυτής.  

 

4) Για την Παράγραφο 2.2.3.4. περ. γ’ της Διακήρυξης: 

Δεν έχω/έχουμε συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού. 

Ή 
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Τυγχάνει στη περίπτωσή μου εφαρμογής η περίπτωση β’ της παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν. 
3959/2011 (Α΄ 93) και δεν έχω υποπέσει σε επανάληψη της παράβασης. 

 

5) Για την Παράγραφο 2.2.3.4. περ. δ’ της Διακήρυξης: 

Δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου/μας καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, 
οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών), οι οποίες να μου/μας είναι γνωστές 
μέχρι και την υπογραφή της παρούσας, με :  

α) μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής, συμπεριλαμβανομένων των μελών των 
αποφαινόμενων ή/και γνωμοδοτικών οργάνων, ή/και  

β) μέλη των οργάνων διοίκησης ή άλλων οργάνων της αναθέτουσας αρχής, ή/και 

γ) τους συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, 
εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού των προσώπων των περιπτώσεων α΄ και β΄, τα οποία: 

αα) εμπλέκονται στη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του 
σχεδιασμού και της προετοιμασίας της διαδικασίας, καθώς και της κατάρτισης των εγγράφων της 
σύμβασης, ή/και 

ββ) μπορούν να επηρεάσουν την έκβασή της. 

Ή 

Έχουν υποπέσει στην αντίληψή μου/μας οι εξής καταστάσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να 
εκληφθούν ως καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν. 
4412/2016 [αναγράφονται με ακρίβεια και πληρότητα οι πληροφορίες που αφορούν σε 
καταστάσεις ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων] 

 

6) Για την Παράγραφο 2.2.3.4. περ. ε’ της Διακήρυξης: 

Δεν έχω/έχουμε παράσχει συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή δεν έχω/έχουμε με άλλο τρόπο 
εμπλακεί στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης. Τα ανωτέρω ισχύουν και για 
τις συνδεδεμένες με εμένα επιχειρήσεις. 

Ή 

Έχω/έχουμε συμμετάσχει στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης των εγγράφων της 
παρούσας σύμβασης με την εξής ιδιότητα: …… . 

[αναγράφονται με ακρίβεια και πληρότητα οι πληροφορίες που αφορούν στον χρόνο και τον τρόπο 
πρότερης συμμετοχής]  

 

7) Για την Παράγραφο 2.2.3.4. περ. στ’ της Διακήρυξης: 

Δεν έχω επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 
καταγγελία τής προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.  

 

8) Για την Παράγραφο 2.2.3.4. περ. ζ’ της Διακήρυξης: 

Δεν έχω/έχουμε κριθεί ένοχος-οι εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή 
των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή 
την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, και δεν έχω αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές 
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9) Για την Παράγραφο 2.2.3.4. περ. η’ της Διακήρυξης: 

Δεν έχω/έχουμε επιχειρήσει να επηρεάσω/ουμε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσω/ουμε εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχω/ουμε με 
απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν στον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση της παρούσας δημόσιας 
σύμβασης. 

 

10) Για την Παράγραφο 2.2.3.4. περ. θ’ της Διακήρυξης: 

Δεν έχω/έχουμε διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και δεν έχει επιβληθεί σε βάρος 
μου/μας πειθαρχική ποινή ή άλλους είδους κύρωση στο πλαίσιο του επαγγέλματός μου/μας από 
αρμόδια εποπτική αρχή/φορέα με πειθαρχικές-κυρωτικές αρμοδιότητες. 

 

11) Για την Παράγραφο 2.2.3.8. της Διακήρυξης: 

Δεν έχει επιβληθεί εις βάρος μου/μας με διοικητική πράξη ή δικαστική απόφαση αποκλεισμός από 
τη συμμετοχή σε μελλοντικές διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων καθώς και συμβάσεων 
παραχώρησης. (Άρ. 74 του Ν. 4412 / 2016) 

Ή 

Έχει επιβληθεί εις βάρος μου/μας με διοικητική πράξη ή δικαστική απόφαση αποκλεισμός από τη 
συμμετοχή σε μελλοντικές διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων καθώς και συμβάσεων 
παραχώρησης, αλλά η ισχύς της διοικητικής πράξεως έχει ανασταλεί με προσωρινή διαταγή / με 
απόφαση επί της αιτήσεως αναστολής. [αναφέρεται αριθμός και ημερομηνία απόφασης καθώς και 
πληροφορίες για την κύρια δίκη]  

 

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις για τις οποίες υποβάλλεται η παρούσα μέχρι τη 

σύναψη της σύμβασης, θα ενημερώσω/ουμε αμελλητί σχετικά την αναθέτουσα αρχή. 

 

 

ΙΙ. Δήλωση συναίνεσης για επεξεργασία δεδομένων: 

Συναινώ/ούμε στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάθεσης της παρούσας δημόσιας σύμβασης και 
επιτρέπω στην αναθέτουσα Αρχή Δήμο Ωραιοκάστρου να προβεί σε αναζήτηση - επιβεβαίωση 
όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών και να προβεί στο πλαίσιο αυτό στην αναγκαία επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στην ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες δημόσιες Αρχές.  

 

 

ΙΙΙ. Υποχρέωση ενημέρωσης: 

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις για τις οποίες υποβάλλεται η παρούσα μέχρι τη σύναψη 
της σύμβασης, θα ενημερώσω/ουμε αμελλητί σχετικά την αναθέτουσα αρχή. 

 

δ 

ΙV. Σχετικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης: 





 

Σελίδα 77 

(Ισχύει μόνον για περίπτωση νόμιμης εκπροσώπησης)  

[Παράγρ. 2.2.9.2  Δ.6 της Διακήρυξης] 

Α) Το προσκομιζόμενο και επικαλούμενο από εμένα νομιμοποιητικό έγγραφο εκπροσώπησης της 
εκπροσωπούμενης επιχείρησης εξακολουθεί να ισχύει κατά την υποβολή του, και επίσης η 
εκπροσωπούμενη επιχείρηση τελεί εν γνώσει τής εκ μέρους μου υποβολής τού φακέλου 
συμμετοχής της και συμφωνεί ανεπιφύλακτα στην υποβολή.  

Β) Τα προσκομιζόμενα και επικαλούμενα από εμένα νομιμοποιητικά έγγραφα περί νόμιμης 
σύστασης και μεταβολών τής εκπροσωπούμενης επιχείρησης είναι νόμιμα και εξακολουθούν να 
ισχύουν κατά την υποβολή τους.  

 

Ημερομηνία 

Υπογραφή και Σφραγίδα 

Ή  

Ημερομηνία 

Υπογραφή νόμιμου εκπροσώπου και Σφραγίδα επιχείρησης 
 

*  
 

2) ΡΗΤΡΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  [επισυνάπτεται στο συμφωνητικό] 

[σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή ατομικής επιχείρησης] 

Ο / Η κάτωθι υπογράφων/-ουσα …………. του …… (Α.Δ.Τ. ………),  

Ή 

[σε περίπτωση εταιρίας ή κάθε άλλης μορφής νόμιμης εκπροσώπησης] 

Ο / Η κάτωθι υπογράφων/-ουσα …………. του …… (Α.Δ.Τ. ………), ενεργώντας ως νόμιμος 
εκπρόσωπος και για λογαριασμό τής επιχείρησης με την επωνυμία «…………» [που εδρεύει 
………… (……………, Τ.Κ., Α.Φ.Μ. …………, Δ.Ο.Υ. …………)], σύμφωνα με το ………… 
νομιμοποιητικό έγγραφο της επιχείρησης, 

 

στο πλαίσιο συμμετοχής στον υπ’ αρ. ……… / …-…-2022 ανοικτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό τού 
…………………… με αντικείμενο «…………», με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις 
κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις τής παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, 
δηλώνω υπεύθυνα οτι δεσμευόμαστε ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης 
της σύμβασης δεν ενήργησα/ενεργήσαμε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα 
εξακολουθήσω/ουμε να ενεργώ/ούμε κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της 
σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής.  

Ειδικότερα ότι: 

1) δεν διέθετα/διαθέταμε εσωτερική πληροφόρηση, πέραν των στοιχείων που περιήλθαν στη γνώση 
και στην αντίληψη μου/μας μέσω των εγγράφων της σύμβασης και στο πλαίσιο της συμμετοχής 
μου/μας στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης και των προκαταρκτικών διαβουλεύσεων στις 
οποίες συμμετείχα/με και έχουν δημοσιοποιηθεί. 

2) δεν πραγματοποίησα/ήσαμε ενέργειες νόθευσης του ανταγωνισμού μέσω χειραγώγησης των 
προσφορών, είτε ατομικώς είτε σε συνεργασία με τρίτους, κατά τα οριζόμενα στο δίκαιο του 
ανταγωνισμού. 
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3) δεν διενήργησα/διενεργήσαμε ούτε θα διενεργήσω/ήσουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη 
λήξη της σύμβασης παράνομες πληρωμές για διευκολύνσεις, εξυπηρετήσεις ή υπηρεσίες που 
αφορούν τη σύμβαση και τη διαδικασία ανάθεσης. 

4) δεν πρόσφερα/προσφέραμε ούτε θα προσφέρω/ουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη 
της σύμβασης, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή αντάλλαγμα σε υπαλλήλους ή 
μέλη συλλογικών οργάνων της αναθέτουσας αρχής, καθώς και συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή 
εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού ή 
συνεργάτες αυτών ούτε χρησιμοποίησα/χρησιμοποιήσαμε ή θα χρησιμοποιήσω/χρησιμοποιήσουμε 
τρίτα πρόσωπα, για να διοχετεύσουν χρηματικά ποσά στα προαναφερόμενα πρόσωπα. 

5) δεν θα επιχειρήσω/ουμε  να επηρεάσω/ουμε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
της αναθέτουσας αρχής, ούτε θα παράσχω-ουμε παραπλανητικές πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται 
να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής καθ’ όλη τη διάρκεια της 
εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη της, 

6) δεν έχω/ουμε προβεί ούτε θα προβώ/ούμε, άμεσα (ο ίδιος) ή έμμεσα (μέσω τρίτων προσώπων), 
σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη [εναλλακτικά: ότι δεν έχω-ουμε εμπλακεί και δεν θα εμπλακώ-
ούμε σε οποιαδήποτε παράτυπη, ανέντιμη ή απατηλή συμπεριφορά (πράξη ή παράλειψη)] που έχει 
ως στόχο την παραπλάνηση [/εξαπάτηση] οποιουδήποτε προσώπου ή οργάνου της αναθέτουσας 
αρχής εμπλεκομένου σε οποιαδήποτε διαδικασία σχετική με την εκτέλεση της σύμβασης (όπως 
ενδεικτικά στις διαδικασίες παρακολούθησης και παραλαβής), την απόκρυψη πληροφοριών από 
αυτό, τον εξαναγκασμό αυτού σε ή/και την αθέμιτη απόσπαση από αυτό ρητής ή σιωπηρής 
συγκατάθεσης στην παραβίαση ή παράκαμψη νομίμων ή συμβατικών υποχρεώσεων που 
σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης, ή τυχόν έγκρισης, θετικής γνώμης ή απόφασης 
παραλαβής (μέρους ή όλου) του συμβατικού αντικείμενου ή/και καταβολής (μέρους ή όλου) του 
συμβατικού τιμήματος, 

7) θα απέχω/ουμε από οποιαδήποτε εν γένει συμπεριφορά που συνιστά σοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα και θα μπορούσε να θέσει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μου-μας,  

8) θα δηλώσω/ουμε στην αναθέτουσα αρχή, αμελλητί με την περιέλευση σε γνώση μου/μας, 
οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, 
οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και 
αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων 
εκπροσώπων μου-μας, υπαλλήλων ή συνεργατών μου-μας που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση 
της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων και των υπεργολάβων μου) με μέλη του προσωπικού της 
αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της 
σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής 
περί την εκτέλεσή της, συμπεριλαμβανομένων των μελών των αποφαινόμενων ή/και γνωμοδοτικών 
οργάνων αυτής, ή/και των μελών των οργάνων διοίκησής της ή/και των συζύγων και συγγενών εξ 
αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τετάρτου 
βαθμού των παραπάνω προσώπων, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή σύγκρουσης 
συμφερόντων προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και μέχρι τη λήξη της.  

Ημερομηνία 

Υπογραφή και Σφραγίδα 

Ή  

Ημερομηνία 

Υπογραφή νόμιμου εκπροσώπου και Σφραγίδα επιχείρησης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – Ενημέρωση για την προστασία προσωπικών δεδομένων (Προσαρμοσμένο 
από την Αναθέτουσα Αρχή) [ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ] 

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό 
πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος 
Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα 
ακόλουθα δεδομένα ως εξής: 
 
Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους 
φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα 
Αρχή, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο 
Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος. 
 
ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της 
Σύμβασης, η προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του 
νόμου υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των 
συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την 
Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των 
προσφορών. 
 
ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:  
 
(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για 
λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, 
Χειριστές του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της 
τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου. 
 
(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, 
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. 
 
(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του 
δικαιώματος προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, 
σύμφωνα με το νόμο. 
 
IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της 
εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για 
μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους 
προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει 
διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα 
δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα 
προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται. 
 
V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, 
μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το 
αφορούν, απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας 
Αρχής. 
 
VI. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του 
απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από 
τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση 
από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII – Ε.Ε.Ε.Σ.   

Ε.Ε.Ε.Σ. 
[Από τις 2-5-2019, οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν το ΕΕΕΣ με τη χρήση της νέας ηλεκτρονικής 
υπηρεσίας Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που προσφέρει τη δυνατότητα 
ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Η σχετική 
ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ «www.promitheus.gov.gr». Το 
περιεχόμενο του αρχείου, είτε ενσωματώνεται στο κείμενο της διακήρυξης, είτε, ως αρχείο PDF, 
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος αυτής. Tο αρχείο XML 
αναρτάται για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας 
eΕΕΕΣ τη σχετική απάντηση τους]. 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX  
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ     

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

                               
 
      
     
    Πολύγυρος,  … …… 2022  
      
     
  
     

ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

Προϋπολογισμός Σύμβασης : Μέχρι … € 

 

Στον Πολύγυρο σήμερα την ……… 2022, ημέρα ……, μεταξύ αφενός της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (26ης Οκτωβρίου 64) και εκπροσωπείται 
νόμιμα από τον Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής [δυνάμει της υπ' αρ. οίκ. 570607 (7712) / 12-9-
2019 (ΑΔΑ 6Μ1Τ7ΛΛ-ΘΗ3) Απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας]  και στο εξής 
θα αναφέρεται στην παρούσα Σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή», και αφετέρου …………, που 
εδρεύει ………… και εκπροσωπείται νόμιμα από …………… και στο εξής θα αναφέρεται στην 
παρούσα Σύμβαση ως «ο Ανάδοχος» (Α.Φ.Μ. αναδόχου ……, Δ.Ο.Υ. ……), συνομολογήθηκαν 
και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 

Σε συνέχεια του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού κάτω των ορίων της 
Κοινοτικής Νομοθεσίας "για την ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό 
μέχρι 738.000 ελαιόδεντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του 
Δάκου της ελιάς, για το έτος 2022, στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής", που διενεργήθηκε 
σύμφωνα με :  

- α) Το αριθμ.  163239(3450)/3-3-2022 με ΑΔΑΜ 22REQ010186406 2022-03-11 έγγραφο του 
Τμήματος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου  της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής της Π.Ε.Χ. 
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β) Την υπ’ αρ. …… Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. για την έγκριση της 
διενέργειας του Διαγωνισμού, των όρων της Διακήρυξης και της διάθεσης πίστωσης για την 
εκτέλεση της ανάθεσης,  

γ) Την αριθμ. 203225/564/21-3-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α/Α 1857), 
(ΑΔΑΜ:22REQ010236959 21-3-2022.)(ΑΔΑ: ΨΚΝΔ7ΛΛ-ΙΜ3), η οποία καταχωρήθηκε στο 
Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας με α/α 1836, συνολικού ποσού Εκατό πενήντα Χιλιάδων Ευρώ (150.000,00€), η οποία 
βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Π.Κ.Μ. 2022 και τον ΚΑΕ . 07.291.5241.α.2.01– Δακοκτονία-
Διάφορα 

δ) Την υπ’ αρ. …… Διακήρυξη,  

ε) Την υπ’ αρ. … / …-…-2022 (ΑΔΑ ……) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. 
για την έγκριση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού και την κατακύρωση στον ανάδοχο, 

στ) Την υπ’ αρ. … / …-…-2021 Έγκριση Νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης για την κατακυρωτική Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,   

 

Το έργο χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
συγκεκριμένα της Π.Ε. Χαλκιδικής, και ειδικότερα τον Ε.Φ. 291 Κ.Α.Ε. 5241.α.2.01. Τα χρηματικά 
ποσά θα αποδίδονται στην Περιφέρεια με χρηματικές εντολές του Υπουργείου Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σε βάρος του 
λογαριασμού «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών». 

 

 

Άρθρο 1 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ- XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Η παροχή υπηρεσιών «για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιόδεντρων στα 
πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς για το έτος 2022, 
στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής», στις παρακάτω Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες, όπως 
αυτό αναλυτικά περιγράφεται στην προαναφερθείσα Διακήρυξη (συν τα Παραρτήματά της) και 
στην Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου. 

 
Α/
Α 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΤΟΠΙΚΕΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ 
ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΑ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ 
ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΟ ΣΕ € 

ΜΕΣΟΣ 
ΟΡΟΣ 
ΨΕΚΑΣΜΩΝ 

    4 

 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Π.Κ.Μ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Η 
δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει  τον Κ.Α.Ε. 07.291.5241.α.2.01,  σχετική πίστωση του 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022  του Φορέα 133  

 

Άρθρο 2 : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 Όπως αυτές περιγράφονται στην προαναφερθείσα Διακήρυξη (συν τα Παραρτήματά της) 
και στην Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου.  

 

 
133 Αναφέρονται τα στοιχεία του Φορέα, της Συλλογικής Απόφασης και του Κωδικού Αριθμού Εξόδων τους οποίους βαρύνει η 

πίστωση για την χρηματοδότηση της σύμβασης 
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Άρθρο 3 : ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Τα έγγραφα της Σύμβασης, κατά φθίνουσα σειρά ισχύος τους, είναι τα εξής (άρ. 2 § 1 του 

Ν. 4412 / 2016):  

α) η παρούσα Σύμβαση και τα Παραρτήματά της,   

β) η Διακήρυξη (συμπεριλαμβανομένου του E.Ε.Ε.Σ) και τα Παραρτήματά της, 

γ) οι συμπληρωματικές πληροφορίες στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, 

δ) η Τεχνική Προσφορά του αναδόχου. 

 

 
Άρθρο 4 : ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν 
αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την 
υλοποίηση της παρούσας, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων 
λαμβάνει γνώση στο πλαίσιο της υλοποίησης, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του 
και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης 
από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την 
αποκατάσταση τυχόν ζημίας της καθώς και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών 
πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον. 

Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με την παρούσα χωρίς 
την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες 
ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν την δεσμεύει με 
κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 

Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε παραβίαση της εμπιστευτικότητας όπως αυτή προσδιορίζεται 
παραπάνω, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως 
τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης. 

 

 

Άρθρο 5 : ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει ή αναθέσει σε υπεργολάβο την 
εκτέλεση της παρούσας ή μέρους της.  

Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε οποιαδήποτε εκ των ανωτέρω ενεργειών χωρίς την προηγούμενη 
συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να 
επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης. 

 

 
Άρθρο 6 : ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από την παρούσα υποχρεώσεις του με τη 
δέουσα προσοχή και επιμέλεια και τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 
Επίσης, αναλαμβάνει ρητά την υποχρέωση για πλήρη συμμόρφωσή του προς τα οριζόμενα στο άρ. 
18 § 2 του Ν. 4412 / 2016.   

Καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της παρούσας, ο Ανάδοχος, εφόσον του ζητηθεί από τη 
Αναθέτουσα Αρχή, θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει αποδείξεις και πιστοποιητικά που να 
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επιβεβαιώνουν την προσωπική του κατάσταση όπως αυτή έχει δηλωθεί με την υποβολή του 
φακέλου της προσφοράς του κατά τα στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

 Ότι θα τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης 
τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, 
το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’  του Ν. 
4412 / 2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 
επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες 
που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους  
 

Ότι θα ενεργεί σύμφωνα με το Νόμο και με την παρούσα, ότι θα  λαμβάνει τα κατάλληλα 
μέτρα για να διασφαλίσει την ομαλή και προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας σύμφωνα με τη 
Διακήρυξη και τα λοιπά Έγγραφα της Σύμβασης, και ότι δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή 
καταχρηστικά καθ ́ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της παρούσας, σύμφωνα με τη ρήτρα 
ακεραιότητας που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.  

 

 
Άρθρο 7 : ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ  

  Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ' αρ. 
…… εγγύηση της Τράπεζας ……, ποσού …… ευρώ (… €), με ημερομηνία έκδοσης ……, που 
καλύπτει κατ’ ελάχιστο το 4 % της συνολικής συμβατικής αξίας της που αναλαμβάνει ο Ανάδοχος, 
χωρίς τον Φ.Π.Α. (άρ. 72 § 1 περ. γ' του Ν. 4412 / 2016). 

 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της παρούσας θα επιστραφεί στον ανάδοχο εφόσον η παρούσα 
έχει αποδεδειγμένα και αναμφίβολα εκτελεστεί κατά τρόπο άψογο ή έχουν εκκαθαριστεί τυχόν 
απαιτήσεις που έχουν προκύψει εις βάρος του Αναδόχου.   

 

 
Άρθρο 8 : ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για κάθε αναίτια  ως προς την Αναθέτουσα Αρχή ζημία που 
θα προκύψει εις βάρος της σε εκτέλεση της παρούσας, μέχρι την ημερομηνία λήξης της, 
υποχρεούμενος σε περίπτωση ζημίας σε αποκατάστασή της, με δική του δαπάνη.  

Ο Ανάδοχος 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.). 

 

 
Άρθρο 9 : ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

Ο Ανάδοχος αποζημιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε ανυπαίτια ως προς 
εκείνη απαίτηση τρίτων ή για κάθε ζημία που ενδεχομένως προξενηθεί σε αυτήν από υπαιτιότητα 
του Αναδόχου ή των προσώπων που συνεργάζονται με αυτόν, που να σχετίζονται με την εκτέλεση 
της παρούσας. 

 

 
Άρθρο 10 : ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ημερομηνία νόμιμης ανάρτησής της στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και λήγει στις 31-10-2022, εκτός 
περίπτωσης νόμιμης παράτασης ή νόμιμης πρόωρης λήξης της, κατά τα οριζόμενα στη Διακήρυξη 
και στην παρούσα.  

Όλοι οι όροι και προϋποθέσεις της παρούσας παραμένουν σε πλήρη ισχύ για ολόκληρο τον 
χρόνο ισχύος της.  

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να τερματίσει την παρούσα σε περίπτωση σοβαρού και 
απρόβλεπτου λόγου (άνευ υπαιτιότητας τόσο εκείνης όσο και του Αναδόχου), με την έκδοση ειδικά 
αιτιολογημένης Απόφασης, και χωρίς δικαίωμα του Αναδόχου για αποζημίωση για τον λόγο αυτό. 

 
 

 
Άρθρο 11 : ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί τα εξής δικαιώματα : 
α) αύξησης ή μείωσης του αριθμού των ψεκασμών στην περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες ή το 
ύψος του δακοπληθυσμού το απαιτούν, 
β)  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 και τη Διακήρυξη, αν 
οι τεχνικές συνθήκες δεν επιβάλλουν τη διενέργεια ψεκασμού, 
γ) εντολής διενέργειας τοπικών ψεκασμών όπου και όταν χρειάζεται,  και 
δ) περικοπής των προστατευθέντων ελαιοδέντρων σε περίπτωση που υπάρχουν νέες εκτιμήσεις για 
μειωμένη καρποφορία. 

 

 
Άρθρο 12 : ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Αν ο Ανάδοχος δεν διενεργήσει εντός του συμβατικού χρόνου των προβλεπόμενων - από 
την παρούσα και τη Διακήρυξη - ψεκασμών ή καθυστερήσει αδικαιολόγητα την έναρξη ή 
περάτωσή τους ή διακόψει τον ψεκασμό ή δεν υλοποιήσει το σύνολο ή μέρος του έργου εντός της 
προθεσμίας που ορίζεται στην παρούσα, ή όπως τυχόν έχει μετατεθεί σύμφωνα με τα 
προαναφερθέντα, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, χωρίς όχληση και ανεξάρτητα από άλλα 
δικαιώματα που της παρέχει η παρούσα, πρόσθετη αποζημίωση σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό 
πλαίσιο. 

 

 

Άρθρο 13 : ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος 
εκτέλεσης της παρούσας εάν αυτό επιβάλλεται για αντικειμενικούς λόγους, και στις περιπτώσεις 
αυτές θα ενημερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο, με κάθε νόμιμο μέσο.  

Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης της παρούσας, 
στην περίπτωση που η εκτέλεσή της καθυστερεί ή πρόκειται να καθυστερήσει για λόγους που δεν 
αναφέρονται σε περιοχές ευθύνης του ή για λόγους ανωτέρας βίας. 

Ο Ανάδοχος, εντός 20 ημερών αφότου έλαβε γνώση γεγονότος που ενδέχεται να 
προκαλέσει τέτοιου είδους καθυστέρηση, υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή αίτημα μετάθεσης της 
προθεσμίας εκτέλεσης, την οποία κρίνει ότι δικαιούται, παρέχοντας πλήρη και λεπτομερή στοιχεία 
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του αιτήματός του, ώστε να καταστεί αμέσως δυνατή η εξέτασή του. Η Αναθέτουσα Αρχή εξετάζει 
το αίτημα του Αναδόχου και αποφασίζει τελικά. 

Οι μεταθέσεις της προθεσμίας ή των προθεσμιών εκτέλεσης που γίνονται σύμφωνα με τα 
παραπάνω δεν συνεπάγονται κυρώσεις. 

Τροποποίηση της παρούσας μπορεί να γίνει μόνον με έγγραφη συμφωνία των μερών, μόνον 
σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και μόνον κατόπιν Απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής. Απαράβατη προϋπόθεση αποτελεί η διατήρηση του αρχικού στόχου και των βασικών 
όρων της παρούσας αναλλοίωτων. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα οριζόμενα στη Διακήρυξη και στο 
άρ. 132 του Ν. 4412 / 2016. 

 

 
Άρθρο 14 : ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 

Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο 
πρόσωπο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την εκτέλεση της παρούσας, η Αναθέτουσα Αρχή 
οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και γραπτώς με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο 
οποίος υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασμό της Αναθέτουσας 
Αρχής, έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα 
οποία θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και 
κάθε δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει την 
Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της 
παραπάνω αγωγής ή του ένδικου μέσου.  

 

 
Άρθρο 15 : ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι η εκτέλεση των συμφωνηθέντων θα 
γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας, τους τεχνικούς κανόνες και τα 
διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα που ισχύουν στην υλοποίηση παρόμοιων συμβάσεων, θα πληροί 
όλους τους όρους που προβλέπονται στην παρούσα και ότι θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές 
και ιδιότητες όπως αυτές περιγράφονται στη Διακήρυξη και στην Τεχνική Προσφορά που 
κατέθεσε, όπως προκύπτει από την Απόφαση Κατακύρωσης. 

Ο Ανάδοχος τεκμαίρεται ότι, προτού υποβάλει την Προσφορά του, είχε λάβει υπόψη όλα τα 
αναγκαία στοιχεία για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας και συνεπώς στο 
Συμβατικό Τίμημα περιλαμβάνονται όλα τα σχετικά με την υλοποίησή της έξοδα.  

 

 
Άρθρο 16 : ΤΙΜΗΜΑ 

Το ανώτατο όριο του Προϋπολογισμού της παρούσας (για το σύνολο των Κοινοτήτων και 
για το σύνολο του χρόνου της παρούσας και συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), μέχρι του οποίου 
μπορεί να ανέλθει η εκτέλεσή της, είναι …… €, όπως αναλύεται στην οικονομική προσφορά του 
αναδόχου και την Κατακυρωτική Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ενώ δυνατότητα αύξησής 
του δεν προβλέπεται για κανέναν λόγο, με εξαίρεση την αποδεικνυόμενη ανωτέρα βία. 

Οι κρατήσεις επί του τιμήματος, που αφορούν την παρακράτηση φόρου εισοδήματος ή κάθε 
άλλη επιβάρυνση, βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
 

 

Άρθρο 17 : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
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Η πληρωμή θα γίνει σε ευρώ μετά από το πέρας καθενός ψεκασμού και αφού πρώτα 
προσκομίζονται τα κάτωθι απαραίτητα δικαιολογητικά (που θα πρέπει να είναι σύμφωνα με όσα 
ορίζει ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, ανάλογα με το είδος και το περιεχόμενό τους): 
1. Νόμιμο παραστατικό (απόδειξη παροχής υπηρεσιών), 
2. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας,  
3. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, 
4. Πρακτικό καλής εκτέλεσης ψεκασμού, υπογεγραμμένο από τους αρμόδιους γεωπόνους 

Τομεάρχες Δακοκτονίας, τους αρμόδιους Επόπτες Δακοκτονίας και θεωρημένο από τον Δ/ντή 
Δακοκτονίας. 

  Για την πληρωμή, ο Ανάδοχος αποστέλλει στην Αναθέτουσα Αρχή όλα τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά έγγραφα για το ποσά που πρέπει να πληρωθούν κατά περίπτωση, όπως αυτά 
περιγράφονται αναλυτικά στη Διακήρυξη. 

Η πληρωμή θα γίνει σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την ενδεχόμενη αναγκαία διοικητική 
διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. 

Η πληρωμή εξαρτάται από την εκπλήρωση εκ μέρους του Αναδόχου όλων των 
υποχρεώσεών του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη και στην παρούσα. 

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά 
στη Διακήρυξη, καθώς και με τον φόρο εισοδήματος. 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να απαιτήσει οποιοδήποτε ποσό πέραν του ορίου των ποσών 
που αντιστοιχούν στα αναγραφόμενα στο Πρακτικό καλής εκτέλεσης, ούτε δικαιούται να ζητήσει 
αποζημίωση για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που έχει υποστεί ως αποτέλεσμα του τερματισμού 
της παρούσας. 

 

 
Άρθρο 18 : ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο (υπό τις προϋποθέσεις 
του άρ. 203 του Ν. 4412 / 2016), χωρίς να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, αν αυτός δεν 
εκπληρώνει εγκαίρως και εντός των συμβατικών προθεσμιών ή εκπληρώνει πλημμελώς τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της παρούσας ή της Διακήρυξης ή σε 
οποιαδήποτε άλλη από τις προβλεπόμενες περιπτώσεις του προαναφερθέντος άρ. 203. 

Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή προχωρεί σε μονομερή καταγγελία στην περίπτωση που η 
Σύμβαση δεν έπρεπε εξαρχής να έχει ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014 / 24 / ΕΕ, η οποία έχει 
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του 
άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

Σε περίπτωση έκπτωσης του αναδόχου, η αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, 
να κρατήσει μέρος ή το σύνολο του εκτελεσθέντος έργου, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό 
τίμημα. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412 / 2016. 

Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση της  καταγγελίας στον 
Ανάδοχο. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, 
για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) 
προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται 
αυτομάτως με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας απράκτου, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή 
γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. 

Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται (μετά από έγγραφη αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής) : 
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α) Να απόσχει από την εκτέλεση οποιασδήποτε υποχρεώσεώς του που πηγάζει από την παρούσα, 
πλην εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση  των νόμιμων δικαιωμάτων της Π.Ε.Χ. . 

β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, τα πάσης φύσεως 
υποστηρικτικά έγγραφα που έχει στην κατοχή του, και να μεριμνήσει όπως οι τυχόν συνεργάτες 
του πράξουν το ίδιο. 

Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή 
βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους του έργου, καθώς και κάθε οφειλή έναντι του 
Αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας. 

Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου προς τον 
Ανάδοχο σε εκτέλεση της παρούσας, μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων, και η 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει κατά περίπτωση. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει επιπρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση 
για κάθε ζημία που υπέστη, μέχρι του ανώτατου ποσού της Συμβατικής Τιμής που αντιστοιχεί στην 
αξία του τμήματος του έργου που δεν μπορεί, λόγω πλημμελούς εκτελέσεως της παρούσας, να 
παρασχεθεί για τον προοριζόμενο σκοπό. 

 

 
Άρθρο 19 : ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα, αφού ειδοποιήσει την Αναθέτουσα 
Αρχή τριάντα (30) ημέρες πριν, εφόσον αυτή μεταθέτει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους για 
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του συνολικά προβλεπόμενου σε αυτές, για λόγους που δεν 
προβλέπονται σε αυτές και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

 

 
Άρθρο 20 : ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε αποδεικνυόμενα περιστατικά 
ανωτέρας βίας. 

Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε 
γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί 
προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής 
προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από τότε που συνέβησαν ή από τότε που 
αποδεδειγμένα έλαβε γνώση, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  

Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω 
ημερολογιακών ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης 
της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος. 

 

 

Άρθρο 21 : ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο, και ειδικότερα: α) από το θεσμικό πλαίσιο 
που αναφέρεται στο άρθρο 1.4. της Διακήρυξης, και β) από τη Διακήρυξη και τα λοιπά Έγγραφα 
της Σύμβασης. 

Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, που επιβάλλουν σε 
βάρος του κυρώσεις δυνάμει των άρθρων της Διακήρυξης 5.2. (Κήρυξη οικονομικού φορέα 
εκπτώτου – Κυρώσεις 6.4. (Απόρριψη παραδοτέων - αντικατάσταση), μπορεί να ασκήσει τα 
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δικαιώματα που του αναγνωρίζονται και υπό τις προϋποθέσεις και έννομες συνέπειες που ορίζονται 
στο άρθρο 5.3. της Διακήρυξης.  

 

Για όσα ζητήματα δεν ρυθμίζονται λεπτομερώς από την παρούσα εφαρμόζονται οι διατάξεις 
του Ν. 4412 / 2016 και της υπόλοιπης σχετικής Νομοθεσίας, ενώ εφαρμόζεται συμπληρωματικά 
και ο Αστικός Κώδικας (άρ. 129 του Ν. 4412 / 2016). 

Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση 
κάθε διαφοράς σχετικής με την παρούσα που μπορεί να προκύψει μεταξύ των μερών σχετικά με 
την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της ή εξ’ αφορμής της, σύμφωνα με τους κανόνες της 
καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, κάθε διαφορά που προκύπτει αναφορικά με την ερμηνεία 
ή το κύρος ή την εκτέλεση της παρούσας ή εξ αφορμής της, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί 
φιλική ή διαιτητική επίλυση της διαφοράς επιλύεται σύμφωνα με το άρθρο 5.4. της Διακήρυξης.  

 

Άρθρο 22   

[Αφορά μόνον σε φυσικά πρόσωπα] Συμμόρφωση με τον Κανονισμό ΕΕ/2016/2019 και τον Ν. 
4624/2019 (Α 137).  

 

Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την 
εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας 
Δεδομένων / General Data Protection Regulation – G.D.P.R.) και του Ν. 4624/2019.  

Ειδικότερα: 

Α) Ως προς την επεξεργασία από την Αναθέτουσα Αρχή των προσωπικών δεδομένων του 
Αναδόχου, συμπεριλαμβανομένων των προστηθέντων ή συνεργατών ή δανειζόντων εμπειρία ή 
υπεργολάβων του, ισχύουν τα παρακάτω: 

Ο Ανάδοχος συναινεί, στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης, και 
επιτρέπει στην Αναθέτουσα Αρχή να προβεί σε αναζήτηση ή επιβεβαίωση όλων των αναγκαίων 
δικαιολογητικών, καθώς και στην αναγκαία επεξεργασία και διατήρηση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και στην ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες δημόσιες Αρχές. 

Η Αναθέτουσα Αρχή αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα στοιχεία προσωπικών δεδομένων του 
Αναδόχου που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης, την εκπλήρωση των μεταξύ τους 
συναλλαγών και την εν γένει συμμόρφωσή της με νόμιμη υποχρέωση, σε έγχαρτο αρχείο και σε 
ηλεκτρονική βάση με υψηλά χαρακτηριστικά ασφαλείας με πρόσβαση αυστηρώς και μόνο σε 
εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή παρόχους υπηρεσιών, στους οποίους αναθέτει την εκτέλεση 
συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της και οι οποίοι διενεργούν πράξεις επεξεργασίας 
προσωπικών δεδομένων. 

Η Αναθέτουσα Αρχή θα προβεί σε συλλογή και επεξεργασία (π.χ. συλλογή, καταχώριση, 
οργάνωση,  αποθήκευση, μεταβολή, διαγραφή, καταστροφή κ.λπ.), για τους ανωτέρω 
αναφερόμενους σκοπούς, των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως: (α) επίσημων στοιχείων 
ταυτοποίησης, (β) στοιχείων επικοινωνίας, (γ) δεδομένων και πληροφοριών 
κοινωνικοασφαλιστικών και φορολογικών απαιτήσεων, (δ) γενικών πληροφοριών, (ε) στοιχείων 
πληρωμής, χρηματοοικονομικών πληροφοριών και λογαριασμών, (στ) δεδομένων ειδικής 
κατηγορίας, των οποίων η συλλογή και επεξεργασία επιβάλλεται από τους όρους εκτέλεσης της 
σύμβασης, σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, ή στατιστικούς σκοπούς. 
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Τα προσωπικά δεδομένα του Αναδόχου και των συνεργατών του (συμπεριλαμβανομένων των 
δανειζόντων εμπειρία ή υπεργολάβων) αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της 
εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών για 
μελλοντικούς φορολογικούς ή δημοσιονομικούς  ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους 
προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει 
διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση, 
τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. 

Καθ’ όλη την διάρκεια που η Αναθέτουσα Αρχή τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα, 
ο Ανάδοχος έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, φορητότητας, διόρθωσης, περιορισμού, 
διαγραφής ή και εναντίωσης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, προβλεπόμενες από το νομοθετικό 
πλαίσιο. 

Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπό διαφορετικό από 
αυτόν για τον οποίο έχουν συλλεχθεί, παρά μόνον υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 24 
του Ν. 4624/2019. 

Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Αναθέτουσα Αρχή σε άλλο δημόσιο 
φορέα επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του ως άνω νόμου, εφόσον είναι απαραίτητο για την 
εκτέλεση των καθηκόντων της ή του τρίτου φορέα, στον οποίο διαβιβάζονται τα δεδομένα, και 
εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που επιτρέπουν την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 24 του 
ίδιου Νόμου. 

Τα στοιχεία επικοινωνίας με τον υπεύθυνο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων της 
Αναθέτουσας Αρχής είναι τα ακόλουθα: …………, www………..gr, email: ……….. , τηλ.: 
………………... 

 

B) Ως προς την επεξεργασία από τον ανάδοχο προσωπικών δεδομένων, στο πλαίσιο εκτέλεσης των 
συμβατικών του υποχρεώσεων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28 του Γ.Κ.Π.Δ..  Ειδικότερα, 
ισχύουν τα παρακάτω: 

α) ο ανάδοχος (εκτελών την επεξεργασία) επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
μόνο βάσει καταγεγραμμένων εντολών της Αναθέτουσας Αρχής (υπεύθυνος επεξεργασίας),  

β) διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη 
δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας,  

γ) λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα δυνάμει του άρθρου 32 του Γ.Κ.Π.Δ.,  

δ) τηρεί τους όρους που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4 για την πρόσληψη άλλου 
εκτελούντος την επεξεργασία,  

ε) λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας με τα 
κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για την εκπλήρωση 
της υποχρέωσης του υπευθύνου επεξεργασίας να απαντά σε αιτήματα για άσκηση των 
προβλεπόμενων στο κεφάλαιο III δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων,  

στ) συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 32 έως 36 του Γ.Κ.Π.Δ., λαμβάνοντας υπόψη τη φύση 
της επεξεργασίας και τις πληροφορίες που διαθέτει ο εκτελών την επεξεργασία,  

ζ) κατ’ επιλογή του υπευθύνου επεξεργασίας (Αναθέτουσας Αρχής), διαγράφει ή επιστρέφει όλα τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον υπεύθυνο επεξεργασίας μετά το πέρας της παροχής 
υπηρεσιών επεξεργασίας και διαγράφει τα υφιστάμενα αντίγραφα, εκτός εάν το δίκαιο της Ένωσης 
ή του κράτους μέλους απαιτεί την αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,  
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η) θέτει στη διάθεση του υπευθύνου επεξεργασίας κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της 
συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο και επιτρέπει και 
διευκολύνει τους ελέγχους - περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων - που διενεργούνται από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας ή από άλλον ελεγκτή, εντεταλμένο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.  

Ο εκτελών την επεξεργασία δεν προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα την επεξεργασία χωρίς 
προηγούμενη ειδική ή γενική γραπτή άδεια του υπευθύνου επεξεργασίας.  

 

 
Σε εκτέλεση της παρούσας εκδόθηκαν δυο (2) όμοια αντίτυπα, εκ των οποίων οι 

Συμβαλλόμενοι παίρνουν από ένα. 
 
Η έναρξη ισχύος της παρούσας συμπίπτει με την νόμιμη ανάρτησή της στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.). 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
                   Ο Ανάδοχος                                                           Η Αναθέτουσα Αρχή 
                                                                                       (δια του νομίμου εκπροσώπου της) 
 
 




