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Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού 

            Ταχ. Δνση : Γιδογιάννου 31 Αμφισσα 
 

                                                                                          

ΔΔ   ΙΙ   ΑΑ   ΚΚ   ΗΗ   ΡΡ   ΥΥ   ΞΞ   ΗΗ     

Πρόχειρου δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υλοποίησης του έργου: 

«Προμήθεια εγκεκριμένων εντομοκτόνων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό 
ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της 

Ελιάς έτους 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας». 

 

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φωκίδας  μετά από την με αριθμό 610/7-6-

2013 (αρ. πρακτικού 18) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 
      Πρόχειρο, Δημόσιο  μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο 

την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια εντομοκτόνων-ελκυστικών ουσιών  για τον από εδάφους 

ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς 

έτους 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα  Φωκίδας  όπως αναλυτικά περιγράφονται στις τεχνικές 

προδιαγραφές της παρούσης, προϋπολογιζόμενης αξίας 64.787,31€ (εξήντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια 

ογδόντα επτά ευρώ και τριάντα ένα λεπτά με Φ.Π.Α.).  

       Ο διαγωνισμός θα γίνει σε δημόσια συνεδρίαση την 11/7/2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 στη 

Δνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, από Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία θα οριστεί σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Ν. 4024/2011 αρθρο26 και τις αριθμ α) Φ18/οικ. 23243/2011 και β) Φ 18/οικ. 21526/04-

11-2011, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 

     Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 11/7/2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.45, 
στην  Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, Γιδογιάννου 31 (1

ος
 

όροφος), Τ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑ  33100. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΦΩΚΙΔΑΣ 
 

Ταχ. Δ/νση: Γιδογιάννου 31 
Ταχ. Κωδ.:   33100 
Πληροφορίες: Η.Κορομπίλης 
Τηλέφωνο: 2265350545 
Fax:             2265350550 
Ηλεκτρ. Δ/νση: I.Korompilis@fokida.gr 

                        

Άμφισσα  25/6/2013 
Αρ. Πρωτ. 3321 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 



     Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός ματαιωθεί ή αποβεί άγονος για οποιονδήποτε λόγο, θα 

επαναληφθεί στις 18/7/2013 ημέρα Πέμπτη στο ίδιο μέρος και την ίδια ώρα, χωρίς άλλη ειδοποίηση 

και με τους αυτούς όρους. 

 

ΑΡΘΡΟ 1 
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1. Tις διατάξεις του Ν.Δ.2413/53 όπως έχει αντικατασταθεί με το Ν.Δ.2939/54 περί «Καταπολέμησης 

του δάκου της ελιάς». 

2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης». 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ.148/2010 (ΦΕΚ 241 Α) περί «Οργανισμός Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος». 

4. Την αριθμ.6 εγκύκλιο με αρ.πρωτ.2067/14-01-2011 του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, περί «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 01-01-2011. 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ.60/2007 περί «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 

οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, έργων, 

προμηθειών και υπηρεσιών».  

6. Τις διατάξεις του Π.Δ.118/2007 περί «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 

7. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 2286/95 (ΦΕΚ 19 Α/1995) περί «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και 

ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 

8. Τις διατάξεις του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α/1999) περί «Ενιαίος Φορέας Τροφίμων, άλλες 

ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις». 

9. Τις διατάξεις του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α/141/2010) περί «Δημοσιονομικής διαχείρισης και ευθύνης» 

10. Το Ν. 3886/10 (ΦΕΚ Α΄ 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων – 

Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ…», όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 11 της από 5-12-2012 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 237Α΄) «Τροποποίηση του  Ν. 

3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α΄/2010). 

11. Τις διατάξεις του Ν. 3242/2004 «ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης τη 

διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ» και ιδίως το άρθρο 5 αυτού. 

12. Τις διατάξεις του Ν.2690/99 «Κύρωση κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας». 

13. Την υπουργική απόφαση αρ. 2/59649/0026/17.10.2001 (ΦΕΚ 1427/Β/22.10.2001) «Αναπροσαρμογή 

χρηματικού ποσού του άρθρου 80 του Ν. 2362/95 (υποχρέωση σύναψης ιδιωτικού εγγράφου 

«σύμβασης» πάνω από 2.500 €)».  

14. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010). 

15. Το άρθρο 278 του Ν.3852/2010, σύμφωνα με το οποίο θεσπίστηκε υποχρεωτικός προληπτικός 

έλεγχος νομιμότητας όλων των δημοσίων συμβάσεων των Ο.Τ.Α. (έργων, προμηθειών και 

υπηρεσιών), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Ν.4071/2012 (Φ.Ε.Κ. 85/τ.Α΄/11-04-2012). 

16. Το Π.Δ. 113/2010 (Φ.Ε.Κ.194/τ.Α/22-11-2010) «Περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

17. Το Ν. 4013/15-09-2011 (ΦΕΚ 204/Α΄/2011) «Σύσταση ενιαίας αρχής δημοσίων συμβάσεων και 

κεντρικού ηλεκτρονικού μητρώου δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 

238του  Ν. 4072/11-04-2012 (ΦΕΚ 86/Α΄/2012). 

18. Την αριθμ. ΥΑ 4167/21-02-2012 (ΦΕΚ β΄412/2012) «Καθορισμός ημερησίων και εβδομαδιαίων 

νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιευμάτων των 

φορέων του Δημοσίου», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.    

19. Την αριθμ. 2684/29548/8-3-2013 απόφαση του ΥΠΑΑΤ προμήθεια εντομοκτόνων και ελκυστικών 

ουσιών για το πρόγραμμα δακοκτονίας 2013. 

20. Την αριθμ.  198/31-10-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αριθμός Πρακτικού      10 

θέμα 20ο  «Εφαρμογή δακοκτονίας σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας κατά το έτος 2013». 

21. Την αριθμ. 194/ 31-10-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αριθμός Πρακτικού  10  

ΘΕΜΑ 16ο «περί έγκρισης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας               ΕΤΟΥΣ 



2013» και το αριθμ. 10632/251732/28-12-2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης «περί 

έγκρισης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας  Στερεάς Ελλάδας  έτους 2013.»  

22.  Την αριθμ. 8423/01-03-2013 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών «Περί επιχορήγησης των 

Περιφερειών της χώρας από τους Κ.Α.Π. έτους 2013 με ποσό 24.696.513,00 € προς κάλυψη 

δαπανών Δακοκτονίας». 

23. Την αριθ. 610/7-6-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας (αρ. πρακτικού   18) περί α) «έγκρισης διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού 

διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια εγκεκριμένων εντομοκτόνων για τον από εδάφους δολωματικό 

ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της 

Ελιάς έτους 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας» β) «την κατάρτιση της  προκήρυξης του 

διαγωνισμού  δακοκτονίας 2013 και γ) Τη διενέργεια του διαγωνισμού» 

24. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες λοιπές (πλην των ήδη  αναφερόμενων) 

κανονιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά η απορρέουν από τα 

οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας διακήρυξης  και γενικότερα κάθε διάταξη ( Νόμου , 

Π.Δ. κ.λπ. ) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 

αναφέρονται ρητά  παραπάνω.  

25. Την  αριθ. 6082/65548/30-5-2013 απόφαση του ΥΠΑΑΤ περί προμήθειας εντομοκτόνων-        

      ελκυστικών ουσιών. 

 

ΑΡΘΡΟ 2. 
 

2.1 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
 

Επίσημη Επωνυμία: Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φωκίδας 

Πόλη: Άμφισσα 

Ταχυδρομικός κώδικας: 33100 

Χώρα: Ελλάδα 

Σημεία  Επαφής: 
Υπόψη: Η.Κορομπίλης 

Τηλέφωνο: 2265350548 

 FAX: 2265350550 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:    I.korompilis@fokida.gr 

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

 

2.2  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη από την εκτέλεση της προμήθειας ορίζεται σε 64.787,31€ 

(εξήντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια ογδόντα επτά Ευρώ και τριάντα ένα λεπτά) 

συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προγράμματος 

δακοκτονίας έτους 2013 και ειδικότερα του φορέα 291 και ΚΑ Εξόδου 1643 του εγκεκριμένου 

προϋπολογισμού της  Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας που αναφέρεται ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’. 

 

2.3 ΤΟΠΟΣ  ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΠΟΣ                                      
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

 

ΧΡΟΝΟΣ 
ΛΗΞΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ & 

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής Π.Ε. Φωκίδας 

 Γιδογιάννου 31 (1ος όροφος) 
33100 Αμφισσα 

11/7/2013. 
 ημέρα : Πέμπτη 
Ώρα 09.45 π.μ. 

11/7/2013 
Ημέρα : Πέμπτη 
Ώρα 10.00 π.μ. 

 



Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και 

επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό χωρίς να αποσφραγιστούν. 

 

 

2.4 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΝΑΙ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Ημερομηνία 
Αποστολής 

Δημοσίευσης για στον 
Ημερήσιο Τύπο 

 

Ημερομηνία αποστολής για 
δημοσίευση 

στο ΦΕΚ 

ΔΕΙΓΜΑ ΦΟΡΕΑ 
 

 

ΟΧΙ 

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 2/7/2013              Δεν απαιτείται 

 

2.5  ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ 

Οι διευθύνσεις και τα σημεία επαφής απ’ όπου μπορούν να παρασχεθούν πρόσθετες πληροφορίες, 

τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα ορίζονται από το άρθρο 2.3 της παρούσας 

προκήρυξης. 

 Η αναθέτουσα αρχή παρέχει στη διεύθυνση του διαδικτύου της http://www.fokida.gr  ελεύθερη, 

άμεση και πλήρη πρόσβαση στο κείμενο της παρούσας προκήρυξης με το σχέδιο σύμβασης που τη 

συνοδεύει. 

 
2.6  ΓΛΩΣΣΑ 
 Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού πρέπει να είναι συνταγμένα 

στην ελληνική γλώσσα. 

 

 

2.7 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ 

Η συνολική ποσότητα της προμήθειας των εγκεκριμένων σκευασμάτων εντομοκτόνων  

διαιρείται σε τρία  (3) τμήματα ως ακολούθως:  

ΤΜΗΜΑ  1: Προμήθεια  1.175 λίτρων εγκεκριμένου σκευάσματος με δραστική ουσία alpha-

cypermethrin  σε μορφή συμπυκνωμένου εναιωρήματος (SC) ή 489 λίτρων εγκεκριμένου 

σκευάσματος με δραστική ουσία l-cyhalothrin σε μορφή εναιωρήματος μικροκαψυλίων (CS) ή 

1.370 λίτρων εγκεκριμένων σκευασμάτων με δραστική ουσία beta-cyfluthrin σε μορφή 

συμπυκνωμένου εναιωρήματος(SC), σύμφωνα με τον πίνακα 1 της αριθμ. 2684/29548/08-03-

2013  απόφασης του ΥΠ.Α.Α.Τ 

Η δαπάνη για την προμήθεια των πιο πάνω σκευασμάτων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη, από 

27,004 € ανά λίτρο για alpha-cypermethrin  ή 63,06 € ανά λίτρο για l-cyhalothrin ή 22,737 € ανά 

λίτρο για beta-cyfluthrin χωρίς Φ.Π.Α..  

Η δε συνολική δαπάνη για την προμήθεια καθενός από τα πιο πάνω σκευάσματα δεν μπορεί να 

είναι μεγαλύτερη από 35.854,56  € συμπεριλαμβανομένου του Φ.ΠΑ. 

ΤΜΗΜΑ  2: Προμήθεια  392 λίτρων εγκεκριμένου σκευάσματος με δραστική ουσία alpha-cypermethrin  

σε μορφή συμπυκνωμένου εναιωρήματος (SC) ή 163 λίτρων εγκεκριμένου σκευάσματος με 

δραστική ουσία l-cyhalothrin σε μορφή εναιωρήματος μικροκαψυλίων (CS) ή 457 λίτρων 

εγκεκριμένων σκευασμάτων με δραστική ουσία beta-cyfluthrin σε μορφή συμπυκνωμένου 

εναιωρήματος(SC), ή 46 κιλά εγκεκριμένου σκευάσματος με δραστική ουσία    deltamethrin (WG) 

εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι σύμφωνα με τον πίνακα 2 της αριθμ. 2684/29548/08-03-2013  

απόφασης του ΥΠ.Α.Α.Τ 



Η δαπάνη για την προμήθεια των πιο πάνω σκευασμάτων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη, από 27,004 

€ ανά λίτρο για alpha-cypermethrin  ή 63,06 € ανά λίτρο για l-cyhalothrin ή 22,737 € ανά λίτρο για 

beta-cyfluthrin, 243,36 €/κιλό για deltamethrin  χωρίς  Φ.Π.Α.  Η δε συνολική δαπάνη για την 

προμήθεια καθενός από τα πιο πάνω σκευάσματα δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 

11.961,69 €  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

 

ΤΜΗΜΑ  3:  Προμήθεια  12.375 Kg  εγκεκριμένων ελκυστικών ουσιών δάκου της ελιάς που έχουν την 

προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία έγκριση στη χώρα μας (Π.Δ 115/97) ( ΦΕΚ 104/τ.Α΄/ 

30-5-97) σύμφωνα με την αριθ. 6082-65548/30-5-2013 απόφασης του ΥΠ.Α.Α.Τ. 

Η δαπάνη για την προμήθεια σκευασμάτων  ελκυστικών ουσιών δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη 

από 0,748 € /κιλό χωρίς Φ.Π.Α.. Η δε συνολική δαπάνη για την προμήθεια των ελκυστικών 

ουσιών δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 10.460 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

 

ΤΜΗΜΑ  4:  Προμήθεια 860 λίτρων εγκεκριμένου σκευάσματος με δραστική ουσία Dimethoate σε 

μορφή γαλακτοποιήσιμου υγρού (EC) 40% β/ο ή μεγαλύτερη    με ανώτατη τιμή 6,7 € / λίτρο  

πλέον Φ.Π.Α 13%. 

      Προϋπολογισμός: 6.511,06 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

 

 

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές των πιο πάνω υπό προμήθεια σκευασμάτων αναφέρονται στο Παράρτημα 
Γ. 

 

2.8. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

Η προμήθεια των εγκεκριμένων σκευασμάτων των εντομοκτόνων alpha-cypermethrin (SC), l-

cyhalothrin(CS), beta-cyfluthrin (SC) και deltamethrin  (WG) θα γίνει σύμφωνα με το δικαίωμα 

προαίρεσης που αναφέρεται στον παρακάτω  πίνακα : 

 

Τα σκευάσματα του ανωτέρω πίνακα κρίνονται ως ψεκαστικά ισοδύναμα (αντιστοιχούν στην 

ίδια ψεκαζόμενη έκταση και για τον ίδιο αριθμό ψεκασμών). 

Για τo εντομοκτόνο με τη δραστική ουσία dimethoate και για τις ελκυστικές ουσίες δεν 

υφίσταται το δικαίωμα προαίρεσης. 
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν προσφορές για ένα ή και περισσότερα τμήματα. 
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β’. 

 

 

Προμήθεια 
είδους 

Εγκεκριμένα σκευάσματα 
εντομοκτόνων με δραστική 

ουσία 

Αριθμός 
ψεκασμών 

Ποσότητα 
σε (lt) 

Ανώτερη Τιμή 
(€/lt ή Kg) 
 με Φ.Π.Α. 

Δικαιώματα 
προαίρεσης 

alpha-cypermethrin (SC) 

(συμπυκνωμένο εναιώρημα) 
1,5 1.175 27,004 

l-cyhalothrin(CS) (εναιώρημα 

μικροκαψυλίων) 
1,5 489 63,060 ΤΜΗΜΑ 1 

beta-cyfluthrin (SC) 

(συμπυκνωμένο εναιώρημα) 
1,5 1.370 22,737 

Προμήθεια ενός 
εκ των τριών 

σκευασμάτων με 
κριτήριο 

κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη 

συνολική τιμή 

      

alpha-cypermethrin (SC) 

(συμπυκνωμένο εναιώρημα) 
0,5 392 27,004 

l-cyhalothrin(CS) (εναιώρημα 

μικροκαψυλίων) 0,5 163 63,060 

beta-cyfluthrin (SC) 

(συμπυκνωμένο εναιώρημα) 0,5 457 22,737 

ΤΜΗΜΑ 2  

Deltamethrin ( WG ) 

εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι  0,5 46 243,600 

Προμήθεια ενός 
εκ των τεσσάρων 
σκευασμάτων με 

κριτήριο 
κατακύρωσης τη 

χαμηλότερη 
συνολική τιμή  



ΑΡΘΡΟ 3. 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ 

 
Η ποσότητα που θα παραληφθεί αναφέρεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’, που αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 4. 
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οι παρακάτω: 
1. Έλληνες πολίτες 
2. Αλλοδαποί 
3. Νομικά πρόσωπά ημεδαπά ή αλλοδαπά 
4. Συνεταιρισμοί 
5. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

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

Β. Δεν γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό:  
• Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από διαγωνισμούς Δημοσίων Υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. γιατί δεν 

εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. 
• Όσοι έχουν καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή τους βάσει 

απόφασης, η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου.  
• Όσοι έχουν προβεί σε ψευδείς δηλώσεις όσον αφορά τα απαιτούμενα για την συμμετοχή τους 

σε διαγωνισμούς υποβολής προσφοράς, στοιχεία.  
• Όσοι έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα που μπορεί να διαπιστωθεί με 

οποιοδήποτε τρόπο. 
• Όσοι έχουν τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης, παύσης των πληρωμών με δικαστική απόφαση και 

υφίσταται εκκρεμής δίκη που απειλεί να επιφέρει ολική ή μερική απώλεια του δικαιώματος 
διαχείρισης ή διάθεσης των περιουσιακών τους στοιχείων. 

 Επίσης αποκλείονται κατά την αξιολόγηση προσφορές που: 
• είναι αόριστες, ώστε να μην μπορεί να εκτιμηθούν ή είναι υπό αίρεση ή περιέχουν ελλιπή ή 

ανακριβή στοιχεία.  
• Είναι εναλλακτικές, σε σχέση με τις ζητούμενες υπηρεσίες. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 5. 

 Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που 

επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 

4.1 «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ»                                         ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α’   

4.2 «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»       ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β’                             

4.3 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»                                              ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ’ 

4.4 «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ»                         ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ’ 

4.5 «ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ»                                                                             ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ 

4.6 «ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ»    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ 

4.6 «ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ»       ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ 

4.7  «ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»  

 

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές 
πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οχτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της 
προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.Δ. 118/07, αυτές παρέχονται το 
αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που 
ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές 
δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, 
εφόσον έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα ήτοι μέχρι την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της 



ένστασης του άρθρου 15. παρ. 2 περ. α του ΠΔ 118/07, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα άσκησης 
της εν λόγω ένστασης.  

Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν 
εξετάζονται.                                                  

Οι δαπάνες δημοσίευσης της προκήρυξης αρχικής και επαναληπτικής (εφόσον απαιτηθεί) σε δύο 
ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες και σε μια ημερήσια  τοπική βαρύνουν τον ανάδοχο φορέα. Τα 
ποσά αυτά θα  καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε 
ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών. 

Ειδικά κατά την πρώτη πληρωμή ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει και εξοφλητική απόδειξη με 
την οποία να αποδεικνύεται η εξόφληση της δαπάνης δημοσίευσης του διαγωνισμού. 

  
 

ΑΡΘΡΟ 6. 
ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Για τα λοιπά θέματα που δεν προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη παραπέμπουμε στις 

διατάξεις των νόμων που αναφέρονται στην αρχή της παρούσας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
        
 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 

 

ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ 

Η  ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΑΖΗ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ  1 
Συμπυκνωμένο εναιώρημα του εντομοκτόνου 

alfa-cypermethrin (συμπυκνωμένο εναιώρημα SC) 
ή του εντομοκτόνου l-cyhalothrin (CS-εναιώρημα μικροκαψυλίων) 

ή του εντομοκτόνου beta-cyflutrin μορφής  συμπυκνωμένου 
εναιωρήματος (SC) 

ΤΜΗΜΑ 2 
alfa-cypermethrin (συμπυκνωμένο εναιώρημα SC) 

ή του εντομοκτόνου l-cyhalothrin (CS-εναιώρημα μικροκαψυλίων) 
ή του εντομοκτόνου beta-cyflutrin μορφής  συμπυκνωμένου 

εναιωρήματος (SC) 
ή του εντομοκτόνου με δραστική ουσία deltamethrin μορφής 

εναιωρηματοποιήσιμων κόκκων 

ΤΜΗΜΑ 3 
Εγκεκριμένες ελκυστικές ουσίες δάκου της ελιάς που έχουν την  

προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία έγκριση στη χώρα μας 

ΤΜΗΜΑ 4 
Γαλακτωμακτοποιήσιμο υγρό (EC) (40,00% β/ο) dimethoate  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΜΗΜΑ 1 
1175 λίτρα  alfa-cypermethrin ή 489 λίτρα l-cyhalothrin  ή   

1370 λίτρα beta-cyflutrin 

ΤΜΗΜΑ 2 
392 λίτρα  alfa-cypermethrin ή 163 λίτρα l-cyhalothrin  ή   

457 λίτρα beta-cyflutrin ή 46 κιλά deltamethrin  

ΤΜΗΜΑ 3 
12.375 κιλά εγκεκριμένων ελκυστικών ουσιών δάκου της ελιάς  που 
έχουν την  προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία έγκριση στη 

χώρα  μας 

ΤΜΗΜΑ 4 
860 λίτρα dimethoate. 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΛΙΤΡΟ ή ΚΙΛΟ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ 
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φωκίδας 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΤΜΗΜΑ 1: 35.854,56 € με Φ.Π.Α.  

ΤΜΗΜΑ 2: 11.961,69 € με Φ.Π.Α.  
ΤΜΗΜΑ 3: 10.460 € με Φ.Π.Α. 

ΤΜΗΜΑ 4: 6.511,06  € με Φ.Π.Α. 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ 

Τις εγκεκριμένες πιστώσεις της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, 
ύστερα  από επιχορήγηση Κ.Α.Π. του Υπουργείου Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 5 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Στις Αποθήκες  της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. 

Φωκίδας στην Άμφισσα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄)  

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
Η ποσοτική παραλαβή θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια 
Επιτροπή την ίδια ημέρα με την ημέρα της παράδοσης. 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

1)Μ.Τ.Π.Υ.: 3%, 2)Υπέρ Δημοσίου 0,25%, 3) υπέρ Τ.Α.Υ.Υ.Ε. 0,30%.  
Επίσης επί της ανωτέρω κράτησης διενεργείται κράτηση 2% Χαρτόσημο 
και 20% ΟΓΑ επί Χαρτοσήμου 
και 
4) 0,10% υπέρ της ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δημοσίων συμβάσεων. 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣ.  
Ν. 2198/94 αρθρ. 24 

Κατά την πληρωμή των ειδών θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από 

το αρθρ. 24 του Ν. 2198/94 φόρος εισοδήματος. 

 



 

 

 
                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Β΄ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ  ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

                               

1.  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1.1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο Π.Δ. 118/07 στην Ελληνική γλώσσα  μέσα σε σφραγισμένο φάκελο  σε δύο 
αντίγραφα (πρωτότυπο και αντίγραφο), και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα υπό τη μορφή 

ενός ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ. 

Το ένα αντίτυπο θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ», και το άλλο «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ». Δεν πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και να 

επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

 

1.2. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 120 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την 

επόμενη της ημέρας διενεργείας του διαγωνισμού. 

- Προσφορά  που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου  απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. 

Θα συνοδεύεται δε από  αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό με την μορφή επιστολής προς την 

Αναθέτουσα Αρχή  στην οποία πρέπει να αναφέρεται ο προσφέρων που υποβάλλει προσφορά. Η 

αίτηση υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντος (σε περίπτωση ένωσης/ 

κοινοπραξίας, από τον κοινό εκπρόσωπο που ορίζεται για το σκοπό αυτό από τους συμμετέχοντες στην 

ένωση/ σύμπραξη ή από τους εκπροσώπους όλων των μελών). Στην αίτηση αναφέρονται και τα 

στοιχεία του ορισμένου τυχόν αντικλήτου.                

1.3-  Στο  φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

1.3.1-   Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ «Προμήθεια εγκεκριμένων εντομοκτόνων για τον από εδάφους 

δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής 

Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα 

Φωκίδας». 

1.3.2.  ΤΜΗΜΑ   :……………………. του Πίνακα Ι του Παραρτήματος A 

1.3.3-   Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 
Διεύθυνση Γιδογιάννου 31, 33100 Άμφισσα 

1.3.4-   Ο αριθμός της διακήρυξης: 4/2013. 

1.3.5-   Η ημερομηνία διενεργείας του διαγωνισμού:  11/7/2013 

1.3.6-   Τα στοιχεία του αποστολέα. 

1.4- Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο της 

προσφοράς, στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: 

1.4.1 Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται: 

 -  Η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς 

δικαιολογητικά, (πρωτότυπα και αντίγραφα). 

- Τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα 

στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (πρωτότυπα και αντίγραφα). 



- Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς (πρωτότυπα και αντίγραφα), επί ποινή 

απορρίψεως, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως 

φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

1.4.2 Οι φάκελοι ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις  του κυρίως 
φακέλου. 

1.4.3   Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου 

όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και 

ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές 

ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  

1.4.4. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. 

Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 

μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε επιτροπή διαγωνισμού πρέπει κατά τον έλεγχο να 

καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και να σφραγίσει αυτή. 

Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή 

κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

1.4.5. Όλα τα φύλλα των εγγράφων και στοιχείων της προσφοράς, πλην της οικονομικής,  

συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών φυλλαδίων (PROSPECTUS, φωτογραφιών, τεχνικών 

φυλλαδίων  κ.λ.π.),  θα φέρουν συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι  το τελευταίο.  Για  

ευχερέστερη  αναζήτηση των στοιχείων αυτών, η  προσφορά  να συνοδεύεται από ευρετήριο, στο  

οποίο θα αναγράφεται το περιεχόμενο του κάθε  εγγράφου, με την αντίστοιχη αρίθμηση  που 

φέρει κατά τα ανωτέρω (π.χ. φύλλα  συμμόρφωσης : φύλλα  16-19, τεχνικές προδιαγραφές: 

φύλλα 33-55,κ.ο.κ.). 

1.4.6. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού 

χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα 

συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες 

εμπιστευτικού χαρακτήρα » . Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των 

πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα 

αφορά ιδίως την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της 

επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 

1.5- Η Επιτροπή Παραλαβής, Αποσφράγισης και αξιολόγησης  προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 

αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη. Η 

αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης 

προσφορών. 

1.6- Οι προσφέροντες υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή 

αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ. 118/2007 και τις οικείες 

διατάξεις, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω :   

1.6.1 Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό που εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος σε ποσοστό 

5% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης με το Φ.Π.Α..  

1.6.2 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, 

με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή 

της διαδικασίας ανάθεσης, ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις 

προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης, και ότι αποδέχεται όλους τους όρους της παρούσας 

και  στην οποία επίσης θα δηλώνεται  ότι,  μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς 
τους οι προσφέροντες:  

α. δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για  κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα 

στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2  άρθρου 6  του  Π.Δ. 118/07, ήτοι : 

i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 

κοινής δράσης  της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1), 

ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο  άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 

26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής 

δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), 



iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48), 

iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 

οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε 

από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE  L 344 της 

28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε  με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε 

με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305), 

β) δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της 

υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 

δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι  νομικό πρόσωπο η υπεύθυνη δήλωση περί μη 

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του εδ. 1.6.2.α του 

παρόντος υποβάλλουν : 

α) οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. 

β) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.  

γ) σε κάθε άλλη  περίπτωση νομικού προσώπου  οι νόμιμοι  εκπρόσωποι  του. 

- Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση του εδ. 1.6.2.α , 

υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού.  

- Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών – κοινοπραξία, η ως άνω δήλωση του 

εδ.1.6.2.α.του παρόντος, αφορά κάθε μέλος σύμφωνα με τα ανωτέρω που συμμετέχει στην 

Ένωση ή Κοινοπραξία. 

γ. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του  

άρθρου 6  του Π.Δ. 118/07 καταστάσεις, ήτοι: δεν τελούν σε πτώχευση  και, επίσης, ότι  δεν 

τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή υπό άλλη 

ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη 

διαδικασία.   

δ. Δεν  τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 

6 του Π.Δ. 118/07 κατάσταση, ήτοι ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, 

όπως  εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, 

ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι  

δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 

νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).    

ε. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους 

καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης καθώς και ότι είναι ενήμεροι ως 

προς τις φορολογικές υποχρεώσεις  τους.   

στ. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά, τους κατά την 

ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά 

περίπτωση (δεν αφορά συνεταιρισμούς),   

-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του 

οικείου Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές 

οργανώσεις, ομοίως της χώρας εγκατάστασής τους, κατά την ημέρα διενέργειας του 

διαγωνισμού.  

ζ. δεν  τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του 

Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.Δ.  118/07 κατά την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού . 

η. Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο συνεταιρισμούς) . 



θ. αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 

δικαιολογητικών των παρ. 2 & 3 του άρθρου 6  του Π.Δ. 118/07, κατά περίπτωση, και 

σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20  του ιδίου  Προεδρικού 

Διατάγματος.  

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

1.6.3. Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ. του Π.Δ. 118/07, εφόσον οι 

προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους. 

1.6.4. Οι  προσφέροντες, υποβάλουν με την προσφορά  τους, δήλωση στην οποία αναφέρεται η 

χώρα καταγωγής  του τελικού προϊόντος  που  προσφέρουν (άρθρο18 παρ.1 ΠΔ 118/07). 

1.6.5. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα  κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι 

τροποποιήσεις του (για  διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή 

απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για 

Ο.Ε και Ε.Ε.) Στοιχεία  και έγγραφα από τα  οποία  πρέπει να προκύπτουν  ο Πρόεδρος και 

Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την 

υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα  της νομιμοποίησης αυτών, αν  αυτό δεν 

προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη  νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε 

άλλου νομικού προσώπου. 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την 

προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που 

συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 

 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι προσφέροντες υποβάλλουν, επίσης, επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
 

1. Οι προσφέροντες οφείλουν να αποδείξουν τη χρηματοπιστωτική και οικονομική ικανότητά τους 

προσκομίζοντας τα φυσικά πρόσωπα εκκαθαριστικά σημειώματα εφορίας ενώ τα νομικά πρόσωπα 

ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών τελευταίων οικονομικών χρήσεων, καθώς και 

καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης, εφόσον ο προσφέρων υποχρεούται στην κατάρτιση και 

δημοσίευσή τους. 

2. Σε περίπτωση νεοσύστατου νομικού προσώπου, το οποίο συμμετέχει ως μέλος σε ένωση -

κοινοπραξία, είναι υποχρεωτική η κατάθεση προσωρινών ισολογισμών ή οποιουδήποτε άλλου 

αποδεικτικού εγγράφου για τη χρηματοοικονομική κατάσταση του συμμετέχοντος.  

3. Σε περίπτωση ένωσης – σύμπραξης που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα ανωτέρω δικαιολογητικά 

προσκομίζονται για κάθε μέλος της ένωσης ή σύμπραξης. 

4. Σε περίπτωση συμμετέχοντος που δεν έχει κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμών, είναι 

υποχρεωτική η κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης περί  

i. περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και  

ii. περί του κύκλου εργασιών ως προς την παροχή παρόμοιων με τις ζητούμενες υπηρεσίες κατά 

τη διάρκεια των τριών προηγούμενων οικονομικών ετών. 

 

1.7.  ΤΕΧΝΙΚΑ   ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

- Τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» . 

  

1.8.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

- Η Οικονομική Προσφορά τοποθετείται επί ποινή απορρίψεως σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα 

στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  

Α) Δικαιολογητικά Πιστοποίησης  Χρηματοοικονομικής Ικανότητας 



- Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή και ο τρόπος πληρωμής, όπως ορίζεται  

κατωτέρω : 

1.8.1 Τ Ι Μ Ε Σ  

1.8.1.1 Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ ανά λίτρο ή κιλό και για παράδοση του 

εμπορεύματος ελεύθερου μέχρι και εντός της αποθήκης, που αναφέρεται  στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’, 
θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς. 

1.8.1.2 Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο 

νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

1.8.1.3 Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, θα γίνεται με τρία δεκαδικά ψηφία. Το γενικό σύνολο 

στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή 

μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε. 

1.8.1.4 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται 

ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

1.8.1.5 Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

1.8.1.6  Οι τιμές θα δίνονται ως εξής:  

I. Η προσφερόμενη τιμή θα αφορά το σύνολο έκαστου τμήματος της προμήθειας. Σε καμιά 

περίπτωση δεν θα γίνονται προσφορές δεκτές, που αφορούν μέρος τμήματος. Οι 

υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν προσφορές για ένα ή και περισσότερα τμήματα. 

II. Η τιμή θα δίνεται σε ευρώ (€) και θα αναφέρεται ανά λίτρο ή ανά κιλό σκευάσματος κατά 

περίπτωση. Οι αριθμοί θα γράφονται αριθμητικώς με τρία (3) δεκαδικά ψηφία και 

ολογράφως. 

III. Προσφορές που θα αναφέρονται σε άλλο τρόπο αμοιβής του αναλαμβανόμενου έργου 

θα απορρίπτονται. 

IV. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση, εκτός του Φ.Π.Α. 

V. Ο Φ.Π.Α. θα βαρύνει την Υπηρεσία και θα αναγράφεται χωριστά στην τιμή προσφοράς. 

VI. Η ανώτερη τιμή με Φ.Π.Α. δεν πρέπει να υπερβαίνει τα όρια που αναγράφονται στο 

άρθρο 2 περίπτωση 2.7 της παρούσας διακήρυξης. 

1.8.1.7 Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αφορά περισσότερους φορείς ή και περισσότερα είδη η 

τιμή θα δίνεται υποχρεωτικά για την μονάδα κάθε είδους χωριστά. 

1.8.1.8 Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του ενός μέρη 

που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α. θα δίδεται υποχρεωτικά τιμή χωριστά για κάθε 

μέρος από αυτά σύμφωνα με την παράγραφο 1.8.1.7.  Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη 

συνολική τιμή του προσφερομένου είδους και όχι στις τιμές των μερών. 

1.8.1.9 Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται 

λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα 

ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με 

τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή 

τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προμήθεια των ειδών ή την 

πρωτοτυπία των προτεινομένων προμηθειών τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της 

προσφοράς . 

1.8.1.10 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία 

απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να 

παρέχουν αυτά. 

 

1.8.2 Τρόπος Πληρωμής  

1.8.2.1-    Το 100% της αξίας μετά την οριστική παραλαβή του είδους. 

  



1.9 Επισημαίνεται ότι: 

1.9.1 Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της 

Δ\ξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. 

1.9.2 Ο χρόνος παράδοσης του υλικού που αναφέρεται στο Παράρτημα Α΄ της παρούσας 

αποτελεί απαράβατο όρο και η υπέρβαση του συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.  

1.9.3  Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

1.9.4 Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου 

κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

1.9.5 Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι 

διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε 

κατά την ενώπιων του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική 

γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα 

παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία 

υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 

1.9.6 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

1.9.7 Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ειδών των ομάδων ή για το σύνολο των 
ειδών κάθε ομάδας. 

 
2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ –ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

2.1 Η Επιτροπή Παραλαβής, Αποσφράγισης και αξιολόγησης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 

αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη. 

- Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Παραλαβής , Αποσφράγισης και 

αξιολόγησης  των προσφορών. 

- Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. 

- Οι δικαιούμενοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση 

των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό. 

2.2- Η Αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

- Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται 

από την Επιτροπή κατά σελίδα όλα τα δικαιολογητικά .  

- Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται, από την 

αρμόδια Επιτροπή και στη συνέχεια τοποθετούνται όλοι μαζί σε χωριστό φάκελο ο οποίος σφραγίζεται 

και υπογράφεται από την Επιτροπή και παραδίδεται με τα άλλα δικαιολογητικά και την τεχνική 

προσφορά στην Υπηρεσία, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και την ώρα που θα 

ορισθεί αρμοδίως.        

 - Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών 

που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, σε πρακτικό το οποίο 

υπογράφει και σφραγίζει. 

2.3 Ο χρόνος πρόσβασης των συμμετεχόντων, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Π.Δ. 118/07 στις 

προσφορές ορίζεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία αποσφράγισης των 

προσφορών.  

2.4 Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την αξιολόγηση των 

λοιπών στοιχείων αυτών και για όσες προσφορές κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και 

λοιπών στοιχείων αποδεκτές, αποσφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο, σε ημερομηνία και ώρα που 

θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, με ειδική πρόσκληση, 

που θα τους αποσταλεί. 

- Οι δικαιούμενοι να παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης οικονομικών προσφορών 

λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. 



2.5 Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση 

των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού.  

 

 
3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ  
3.1  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ. 

3.1.1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/07, ο προσφέρων στον 

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση 

της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998 

(Α΄290), οφείλει να υποβάλει, τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παραγράφου 3.1.6. του παρόντος. 

3.1.2. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εντός της ως 

άνω προθεσμίας στην Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. 

3.1.3.  Η Υπηρεσία εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από της παραλαβής του φακέλου, αποστέλλει 

ανακοίνωση στον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, ορίζοντας την 

ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο αποσφράγισης του ως άνω φακέλου των δικαιολογητικών (η οποία 

δεν μπορεί να ορισθεί σε χρόνο μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών). Η ανακοίνωση 

αποστέλλεται και στους λοιπούς προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές έχουν 

αποσφραγιστεί.  

 3.1.4. Το αρμόδιο όργανο Παραλαβής, Αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών, προβαίνει στην 

αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του  προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται με την ως άνω πρόσκληση-ανακοίνωση της 

Υπηρεσίας. 

3.1.5. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω να παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης 

του φακέλου των δικαιολογητικών του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, 

λαμβάνουν γνώση (αυτών των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν), εντός τριών (3) εργασίμων ημερών 

από την ημερομηνία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών, προσερχόμενοι στην αρμόδια 

Υπηρεσία. 

3.1.6. Δικαιολογητικά που προσκομίζονται κατά τα ως άνω από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται 

να γίνει η κατακύρωση, 

3.1.6.1.  Οι  Έλληνες  πολίτες : 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει, ότι 

δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική  απόφαση,  

i) για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, ήτοι  

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής 

δράσης  της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1), 

- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο  άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου  

1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3  παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ 

του  Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), 

- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της  27.11.1995, σελ. 48), 

- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 

91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 

166   της   28.6.1991,  σελ. 77   Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE  L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία 

ενσωματώθηκε  με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν.  3424/2005 (Α΄ 305), 

ii) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 



β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από 
το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία 
κήρυξης πτώχευσης. 

γ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 

κατά την  ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως  προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις τους. 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων β 

και γ εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας  που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία 

και εκδίδεται  το σχετικό  πιστοποιητικό. 

δ. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ 

αυτό  και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι 

εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης 

επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου Ο.Τ.Α. 

3.1.6.2.  Οι  αλλοδαποί :  

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής 

της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης 

α της ως άνω παραγράφου  3.1.6.1.  

β. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε 

πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία. 

γ. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, 

είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

(κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  

 δ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας  εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι 

ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα  του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές 

οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν  να παραμένουν 

εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως  άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

 

3.1.6.3. Τα νομικά  πρόσωπα ημεδαπά ή  αλλοδαπά :   

α. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 3.1.6.1 και 3.1.6.2 αντίστοιχα. 

- Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής 

αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, των ως άνω παραγράφων, αφορά τους 
Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε., τον Πρόεδρος και τον Διευθύνων 
Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους 
νόμιμους εκπροσώπους  του. 

β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή 

ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101),  όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις  

(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι  δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης 

κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή  υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο 

για αλλοδαπά  νομικά πρόσωπα). 

- Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης, εκδίδονται, 

όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο 

μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., 

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920,  όπως εκάστοτε ισχύει, 

και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο 

Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. 



- Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το 

πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της 

συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης. 

3.1.6.4.  Οι  συνεταιρισμοί :  

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου ή άλλο  ισοδύναμο έγγραφο 

αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, 

για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α της παραγράφου  3.1.6.1.    

β. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β και γ της παραγράφου 3.1.6.1, εφόσον πρόκειται για 

ημεδαπούς  συνεταιρισμούς και των περιπτώσεων β και γ της παραγράφου 3.1.6.2, εφόσον πρόκειται 

για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης β της παραγράφου  3.1.6.3. 

γ. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

3.1.6.5.  Οι ενώσεις  προμηθευτών που υποβάλουν κοινή  προσφορά : 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση. 

3.1.7. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω 

έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος 

άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. Στην κατά τα άνω 

υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα 

έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 

 

 

3.2. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ 

        Στους ανοικτούς διαγωνισμούς, όταν ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά δεν προσκομίζει, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα 

δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 ή, εφόσον τούτο 

προβλέπεται στη διακήρυξη, στο άρθρο 8α του ιδίου Δ/τος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις 

αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή  

περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η 

κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά και ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα 

με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 

δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 

      Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της 

παρ. 1 του άρθρου 6 και της παρ.3 του άρθρου 8α του παρόντος Δ/τος ή ο υπόχρεος προς τούτο 

προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα η 

περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 και, εφόσον έχουν ζητηθεί 

από την διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β, και ζ της παρ. 2 του άρθρου 8 του παρόντος Δ/τος, 

καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη. Επίσης καταπίπτει υπέρ του 

Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 

προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία όρια των 

οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου 8α εφόσον έχουν ζητηθεί από την Δ/ξη. 

 

4. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
4.1- Ε Γ Γ Υ Η Σ Ε Ι Σ 

4.1.1  Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν 

νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. 

Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 



4.1.2  Κάθε προσφορά συμπεριλαμβανομένης και αυτής των ΜΜΕ ή των ενώσεών τους κ.λ.π. 

συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα 

καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης με Φ.Π.Α. ή της συνολικής 

προϋπολογισθείσης δαπάνης για την ποσότητα που επιτρέπεται να προσφερθεί. 

4.1.3  Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα και 

η παρεχόμενη εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος 

της προσφοράς που ζητάει η Δ\ξη. 

4.1.4  Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να 

καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της συνολικής αξίας των ειδών χωρίς Φ.Π.Α. 

4.1.5  Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση 

κατάπτωσής τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου και θα πρέπει 

να είναι σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα. 

4.1.6  Η απαιτούμενη εγγύηση καλής λειτουργίας οι ειδικότεροι όροι γι’ αυτή ορίζονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ’ 

4.1.7  Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο αρ. 25 του Κ.Π.Δ.(118/07). 

 
4.2 – ΠΑΡΑΤΑΣΗ / ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι το ¼ αυτού με επιφύλαξη 

των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων (σχετ. αρ. 26 του 

Κ.Π.Δ.) ή να μετατίθεται . 

 
 
4.3- ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  -  ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

1. Οι διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης συμβάσεων 

δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών διέπονται από τις διατάξεις του Νόμου 3886/30-9-

10 (ΦΕΚ 173 Α/2010) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 της από 5-12-2012 πράξης 

νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 237Α΄), εφόσον η σύμβαση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των 

Οδηγιών 2004/17/ΕΚ (L134) και 2004/18/ΕΚ (L134) ή στις διατάξεις με τις οποίες οι εν λόγω 

Οδηγίες μεταφέρονται στην εσωτερική έννομη τάξη. 

2. Στον ίδιο Νόμο υπάγονται και οι διαφορές που προκύπτουν από τις διαδικασίες ανάθεσης 

συμφωνιών – πλαισίων, συμβάσεων παραχώρησης δημοσίων έργων και δυναμικών συστημάτων 

αγορών. 

3. Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση 

και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ζητήσει, κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στα 3 

και επ. άρθρα του Ν. 3886/10, προσωρινή δικαστική προστασία, ακύρωση της παράνομης πράξης 

της αναθέτουσας αρχής ή της υπογραφείσας σύμβασης και επιδίκαση αποζημίωσης. 

4.4- ΣΥΜΒΑΣΗ 

Μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, εκδίδεται απόφαση έγκρισης 

αποτελέσματος από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  μετά από εισήγηση 

του αρμόδιου συλλογικού οργάνου και για την ανάθεση υπογράφεται σύμβαση από τον 

Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας  και τον προμηθευτή σύμφωνα με το συνημμένο Σχέδιο Σύμβασης. 

Δεν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης  που επισυνάπτεται στην 

παρούσα διακήρυξη ούτε τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του προμηθευτή. 

1. Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία όπως προβλέπει το άρθρο 24 παρ. 2 (α-ια) του Π.Δ. 

118/2007. 

2. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως 

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

παραδρομών. 



3. Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν 

προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

Α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα του προς προμήθεια είδους.  

Β) Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά  το προς προμήθεια είδος. 

Γ) Έγινε η αποπληρωμή  του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν 

κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

Δ) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν  λοιπές προϋποθέσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν οι τυχόν εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στην σύμβαση. 

       Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που 

ακολουθεί έχει μόνο αποδεικτικό χαρακτήρα 

 Ο προσφέρων στον οποίο κατακυρώθηκε η εργασία υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) 
ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της κατακύρωσης, για την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης, προσκομίζοντας και τη αντίστοιχη εγγύηση καλής εκτέλεσης της, καθώς και Υπεύθυνη 

δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86  όπως ισχύει ,σύμφωνα με την οποία  να δηλώνεται ότι για την 

επιχείρηση δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 3310/05 

όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3414/05. 

1. Εάν ο προσφέρων στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, 

κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση Περιφερειάρχη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007. 

2. Το σχέδιο σύμβασης που ακολουθεί αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ΄ 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α    Γ’ 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

ΤΜΗΜΑ  1  : ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΠΥΡΕΘΡΙΝΟΕΙΔΩΝ 
 
ΕΙΔΟΣ: Εγκεκριμένα  σκευάσματα σύμφωνα με το (Π.Δ 115/97) εντομοκτόνων της κατηγορίας των 

πυρεθρινοειδών που θα καλύψουν 87.000,00 στρέμματα και  για 1,5 ψεκασμούς (130.500 ψεκαστικά 

στρέμματα): 

α) δραστικής ουσίας (δ.ο.) a-cypermethrin μορφής πυκνού εναιώρηματος( SC)   ποσότητας 1175 λίτρων  

ή ισοδύναμης β) ποσότητας δραστικής ουσίας Lamda-cyhalothrin μορφής  εναιωρήματος 

μικροκαψυλίων  (CS) ποσότητας 489 λίτρων ή  ισοδύναμης γ) ποσότητας δραστικής ουσίας  Βeta-

cyfluthrin  μορφής  συμπυκνωμένου εναιωρήματος (SC) ποσότητας  1370 λίτρων. 

 Κατηγορία κατά CPV 24452000-7. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ:  α) 1175 λίτρα σκευάσματος εντομοκτόνου με δ.ο alpha-cypermethrin (SC)  ή   489 λίτρα  

ισοδύναμη ποσότητα σκευάσματος εντομοκτόνου  με δ.ο.  l-cyhalothrin (CS) ή 1370 λίτρα ισοδύναμη 

ποσότητα σκευάσματος εντομοκτόνου με δ.ο. Βeta-cyfluthrin  (SC).  

Η προσφορά που θα κατατεθεί  θα πρέπει να είναι για όλη την ποσότητα  σκευάσματος ενός από τις 
τρείς  δραστικές ουσίες(ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ):  1175 λίτρων  σκευασμάτων  της δ.ο ουσίας alpha-

cypermethrin  ή  489  λίτρων σκευασμάτων της  δ.ο. l-cyhalothrin ή 1370 λίτρων σκευασμάτων της δ.ο.  

beta-cyflutrhin 

 

ΣΚΟΠΟΣ: Το είδος προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί κατά τη δακική περίοδο 2013 σε ανάμειξη με 

ελκυστικές ουσίες, για τη δολωματική καταπολέμηση του δάκου της ελιάς με ψεκασμούς  από 

εδάφους που θα καλύψουν 87.000 στρέμματα και  για 1,5 ψεκασμούς (130.500 ψεκαστικά στρέμματα). 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 
 

Α. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ 

 
Ι.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ &  ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ IΔΙΟΤΗΤΕΣ 
 
1. Δρώντων συστατικών 

1. Δρώντος συστατικού – alpha -cypermethrin  
Το τεχνικώς καθαρό δρών συστατικό ( αlpha -cypermethrin technical), που θα χρησιμοποιηθεί για την 

παρασκευή των προσφερομένων σκευασμάτων (συμπυκνωμένων εναιωρημάτων), θα πρέπει να έχει τα 

ακόλουθες φυσικοχημικές ιδιότητες: 

1. Φυσική κατάσταση:  Κρυσταλλικό  στερεό, λευκό έως υπόλευκο, χωρίς ξένες ύλες ή πρόσθετους 

τροποποιητικούς παράγοντες, με  χαρακτηριστική οσμή. 

2. Χημική ονομασία (κατά ΙUPAC): ρακεμικό μίγμα (S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl-(1R,3R)-3-(2,2- 

dichlorovinyl)-2,2 dimethylcyclopropane - carboxylate  και (R) – α – c y a n o  -3-phenoxybenzyl-(1S, 3S) – 

3 - (2,2- d I c h l o r o v I n y l )-2,2-dimethylcyclopropane-carboxylate. 



3. Καθαρότητα: Η περιεκτικότητα του τεχνικώς καθαρού (technical) δρώντος συστατικού σε χημικώς 

καθαρό (pure) δρών συστατικό κατ’ ελάχιστο  πρέπει να είναι 93% (β/β). 

4. Ως προς τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του τεχνικώς καθαρού  δρώντος συστατικού θα πρέπει να 

είναι  όπως προσδιορίζονται στα στοιχεία συμμόρφωσης με την Οδηγία καταχώρησης της δραστικής  

(ΠΑΡ Ι της Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ)  και έχουν κατατεθεί στην αρμόδια αρχή ( Δ/νση Προστασίας Φυτικής 

Παραγωγής, ΥΠΑΑΤ) και αναφέρονται στην έγκρισή του  και τα οποία θα δηλώνονται  με  ΥΠΕΥΘΥΝΗ 

ΔΗΛΩΣΗ στην οποία θα αναφέρεται και το εργοστάσιο  παρασκευής αυτού (δρώντος συστατικού). 

  

2. Δρώντος συστατικού l-cyhalothrin  
Το τεχνικώς καθαρό δρών συστατικό που χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή του σκευάσματος 

(εναιώρημα μικροκαψυλίων), θα πρέπει να έχει τα ακόλουθες φυσικοχημικές ιδιότητες: 

1. Φυσική κατάσταση: Στερεό, υπόλευκο (beige), χωρίς χαρακτηριστική οσμή. 

2. Χημική ονομασία (κατά ΙUPAC): 1:1 μίγμα 

S)-a-cyano-3-phenoxybenzyl(Z)-(1R,3R)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl)-2,2-dimethylcyclopropane-

carboxylate, και (R)-a-cyano-3-phenoxybenzyl (Z)-(1S,3S)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl)-2,2-

dimethylcyclopropanecarboxylate. 

3. Καθαρότητα: Η περιεκτικότητα του τεχνικώς καθαρού (technical) δρώντος συστατικού σε χημικώς 

καθαρό (pure) δρών συστατικό κατ’ ελάχιστο  πρέπει να είναι  81% (β/β).  

4. Ως προς τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά  του τεχνικώς καθαρού  δρώντος συστατικού θα πρέπει να 

είναι  όπως προσδιορίζονται στα στοιχεία συμμόρφωσης με την Οδηγία καταχώρησης της δραστικής  

(ΠΑΡ Ι της Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ)  και έχουν κατατεθεί στην αρμόδια αρχή (Δ/νση Προστασίας Φυτικής 

Παραγωγής, ΥΠΑΑΤ) και αναφέρονται στην έγκριση του και τα οποία θα δηλώνονται  με ΥΠΕΥΘΥΝΗ 

ΔΗΛΩΣΗ  ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ  στην οποία θα αναφέρεται και εργοστάσιο  παρασκευής αυτού 

(δρώντος συστατικού). 

  

3. Δρώντος συστατικού  beta-cyfluthrin  
Το τεχνικώς καθαρό δρών συστατικό που χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή του σκευάσματος 

(συμπυκνωμένο εναιώρημα), θα πρέπει να έχει τα ακόλουθες φυσικοχημικές ιδιότητες: 

1. Φυσική κατάσταση: Στερεό, λευκό (beige), με ελαφρώς χαρακτηριστική οσμή. 

2. Χημική ονομασία (κατά ΙUPAC): (1RS,3RS;1RS,3SR)-3- (2,2-dichlorovinyl)-2,2-

dimethylcyclopropanecarboxylic acid (SR)-α.-cyano- (4-fluoro-3-phenoxy-phenyl)methyl ester 

3. Καθαρότητα: Η περιεκτικότητα του τεχνικώς καθαρού (technical) δρώντος συστατικού σε χημικώς 

καθαρό (pure) δρών συστατικό κατ’ ελάχιστο  πρέπει να είναι  97,5% (β/β)  

4. Ως προς τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά  του τεχνικώς καθαρού  δρώντος συστατικού θα πρέπει να 

είναι  όπως προσδιορίζονται στα στοιχεία συμμόρφωσης με την Οδηγία καταχώρησης της δραστικής  

(ΠΑΡ Ι της Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ)  και έχουν κατατεθεί στην αρμόδια αρχή (Δ/νση Προστασίας Φυτικής 

Παραγωγής, ΥΠΑΑΤ) και αναφέρονται στην έγκριση του και τα οποία θα δηλώνονται  με ΥΠΕΥΘΥΝΗ 

ΔΗΛΩΣΗ  ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ  στην οποία θα αναφέρεται και εργοστάσιο  παρασκευής αυτού 

(δρώντος συστατικού). 

  

2. Σκευασμάτων 

 

1. Σκευάσματα alpha-cypermethrin  
Για κάθε προσφερόμενο σκεύασμα του δρώντος συστατικού alpha-cypermethrin  θα πρέπει να  

αναφέρονται οπωσδήποτε τα ακόλουθα: 

 Περιεκτικότητα σε δραστική ουσία : 10% β/ο ή μεγαλύτερη  
• Μορφή: Συμπυκνωμένο εναιώρημα  (SC)  
• Ημερομηνία παρασκευής: Το σκεύασμα θα πρέπει να είναι  πρόσφατης παρασκευής και όχι 

μεγαλύτερης των δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφή της σύμβασης  

Θα πρέπει να  κατατεθεί αντίγραφο της ισχύουσας έγκρισης κυκλοφορίας στη χώρα μας, με τον αριθμό 

και την ημερομηνία της εν λόγω έγκρισης και το εμπορικό όνομα του σκευάσματος στο οποίο εκδόθηκε 

αυτή. 

Επίσης  θα αναφέρεται και εργοστάσιο  παρασκευής αυτού (σκευάσματος). 

Τα υπό προμήθεια σκευάσματα πρέπει να είναι εγκεκριμένα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 

στην χώρα μας  (ΠΔ 115/97) και να πληρούν τους όρους της ισχύουσας έγκρισης τους 



 

2. Σκευάσματα L-cyhalothrin  
Για κάθε προσφερόμενο σκεύασμα του δρώντος συστατικού l-cyhalothrin θα πρέπει αναφέρονται 

οπωσδήποτε τα ακόλουθα: 

 Περιεκτικότητα σε δραστική ουσία : 10,05% β/ο ή μεγαλύτερη  
• Μορφή: Εναιώρημα  μικροκαψυλίων   (CS)  
• Ημερομηνία παρασκευής: Το σκεύασμα θα πρέπει να είναι  πρόσφατης παρασκευής και όχι 

μεγαλύτερης των δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφή της σύμβασης  

Θα πρέπει να  κατατεθεί αντίγραφο της ισχύουσας έγκρισης κυκλοφορίας στη δώρα μας, με τον αριθμό 

και την ημερομηνία της εν λόγω έγκρισης και το εμπορικό όνομα του σκευάσματος στο οποίο εκδόθηκε 

αυτή. 

Επίσης  θα αναφέρεται και εργοστάσιο  παρασκευής αυτού (σκευάσματος). 

Τα υπό προμήθεια σκευάσματα πρέπει να είναι εγκεκριμένα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 

στην χώρα μας  (ΠΔ 115/97) και να πληρούν τους όρους της ισχύουσας έγκρισης τους 

  

3. Σκευάσματα beta-cyfluthrin  
Για κάθε προσφερόμενο σκεύασμα του δρώντος συστατικού Beta-cyflutrin  θα πρέπει αναφέρονται 

οπωσδήποτε τα ακόλουθα: 

• Περιεκτικότητα σε δραστική ουσία : 2,5% β/ο ή μεγαλύτερη  
• Μορφή: Συμπυκνωμένο εναιώρημα  (SC)  
• Ημερομηνία παρασκευής: Το σκεύασμα θα πρέπει να είναι  πρόσφατης παρασκευής και όχι 

μεγαλύτερης των δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφή της σύμβασης  

Θα πρέπει να  κατατεθεί αντίγραφο της ισχύουσας έγκρισης κυκλοφορίας στη xώρα μας, με τον αριθμό 

και την ημερομηνία της εν λόγω έγκρισης και το εμπορικό όνομα του σκευάσματος στο οποίο εκδόθηκε 

αυτή. 

Επίσης  θα αναφέρεται και εργοστάσιο  παρασκευής αυτού (σκευάσματος). 

Τα υπό προμήθεια σκευάσματα πρέπει να είναι εγκεκριμένα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 

στην χώρα μας (ΠΔ 115/97) και να πληρούν τους όρους της ισχύουσας έγκρισης τους 

  
Β. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

1. Το προσφερόμενα σκευάσματα θα είναι συσκευασμένα σε κατάλληλες, καινούργιες, απόλυτα 

ασφαλείς φιάλες  σύμφωνα με την έγκρισή τους χωρητικότητας του ενός (1) λίτρου. 

Οι φιάλες των 1000 ml (κ.εκ) θα φέρουν ευανάγνωστη και  ανεξίτηλη σήμανση με την ακόλουθη 

φράση: «ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ»  
            Οι φιάλες θα συσκευάζονται ανά 20 του ενός (1) λίτρου σε ανθεκτικά χαρτοκιβώτια κατάλληλα 

για χερσαίες και θαλάσσιες μεταφορές. Σε κάθε χαρτοκιβώτιο θα είναι τυπωμένο το εμπορικό όνομα 

του σκευάσματος και με μαύρο μελάνι σε πορτοκαλί φόντο τα σύμβολο τοξικότητας του σκευάσματος 

και ο χαρακτηρισμός τους.  

            Τα χαρτοκιβώτια ανά 30 θα είναι τοποθετημένα σε ξύλινες παλέτες οι οποίες θα εξασφαλίζουν 

την ασφαλή στοιβασία στις αποθήκες χωρίς απώλεια χώρου περιτυλιγμένα με ειδική ανθεκτική (όχι 

αυτοκόλλητη) ταινία συγκράτησης. 

            Κατά την παραλαβή του είδους δεν γίνονται δεκτές ποσότητες που τα μέσα συσκευασίας τους 

παρουσιάζουν διαρροή ή έχουν διαβραχεί από διαρροή του σκευάσματος ή έχουν παραμορφωθεί 

λόγω κακής ποιότητας των υλικών συσκευασίας ή κατά την μεταφορά. 

 

2. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΕΧΕΙ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ  ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΠΟΘΗΚΗ, ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΣΤ’. 

  
3. O ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ), ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΝΑ 
ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  
   



 Γ. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

1. Για τον έλεγχο της ποιότητας του είδους η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, παρουσία και 

εκπροσώπου του προμηθευτή, θα πάρει σύμφωνα με τη με αριθ. 155501/7-6-83 απόφαση του 

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δείγμα και αντιδείγμα του σκευάσματος  για κάθε 

παρτίδα , τα οποία θα στείλει σε επίσημο Κρατικό Εργαστήριο για έλεγχο. Ο έλεγχος θα αφορά τόσο τη 

χημική σύνθεση όσο και τις χημικές και φυσικές ιδιότητες του είδους που καθορίζονται από τις 

προδιαγραφές και την έγκρισή του  βάση του ΠΔ 115/97,  για το σκεύασμα. 

Ο προμηθευτής έχει υποχρέωση  να καταθέσει  στην Επιτροπή Παραλαβής και  αντίγραφο της 

ανάλυσης του δρώντος συστατικού (technical) για κάθε παρτίδα σκευάσματος που θα παραδώσει. 

            Η οριστική παραλαβή του είδους θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής με βάση τα 

αποτελέσματα της χημικής ανάλυσής του. 

Ο φορέας διατηρεί το δικαίωμα του να  ζητήσει  εργαστηριακή εξέταση για τον έλεγχο της ποιότητας 

του δρώντος συστατικού (technical) στο εργοστάσιο παρασκευής  των σκευασμάτων. Η εξέταση αυτή 

θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή και   οι δαπάνες αυτής  θα καλυφθούν από τον προμηθευτή. 

 

Δ. ΤΙΜΗ 
Η τιμή θα δίνεται σε ευρώ ανά λίτρο. 
 

Ε. ΠΑΡΑΔΟΣΗ 
Τα είδη θα παραδοθούν, στην αποθήκη, της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, ως 

αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’, εντός πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, εκτός και 

αν η Υπηρεσία ζητήσει να γίνει σε μεταγενέστερο χρόνο, λόγω έλλειψης χώρου στην αποθήκη 

δακοκτονίας. 

Η παράδοση επίσης των ειδών δύναται να γίνει και τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της 

εφαρμογής των εργασιών δακοκτονίας και εντός πέντε (5) ημερών ύστερα  από έγγραφη ειδοποίηση 

της υπηρεσίας.                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

ΣΤ. ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Η ποσοτική παραλαβή θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή την ίδια ημέρα με την παράδοση. 

 

Ζ. ΤΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:  

Η Δ/νση Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας ως αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’ 

  

Η. ΦΟΡΕΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 Η δαπάνη προμήθειας του είδους θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της  Δ/νσης Αγροτικής 

Οικονομίας & Κτηνιατρικής  Φ. 291 ΚΑΕ 1643 και θα προέρχεται από επιχορήγηση Κ.Α.Π. προς τις 

Περιφέρειες του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. για το 

πρόγραμμα δακοκτονίας 2013. 

 

Θ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 35.854,56 €, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 

 
Ι. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή κατά λίτρο   

 

 

        

ΤΜΗΜΑ  2  : ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΠΥΡΕΘΡΙΝΟΕΙΔΩΝ 
 
ΕΙΔΟΣ: Εγκεκριμένα  σκευάσματα σύμφωνα με το (Π.Δ 115/97) εντομοκτόνων της κατηγορίας των 

πυρεθρινοειδών που θα καλύψουν  στρέμματα και  για 0,5 ψεκασμούς (96.925 ψεκαστικά στρέμματα): 

α) δραστικής ουσίας (δ.ο.) a-cypermethrin μορφής πυκνού εναιώρηματος(SC)   ποσότητας 392 λίτρων  

ή ισοδύναμης β) ποσότητας δραστικής ουσίας Lamda-cyhalothrin μορφής  εναιωρήματος 

μικροκαψυλίων  (CS) ποσότητας 163 λίτρων ή  ισοδύναμης γ) ποσότητας δραστικής ουσίας  Βeta-

cyfluthrin  μορφής  συμπυκνωμένου εναιωρήματος (SC) ποσότητας  457 λίτρων ή  ισοδύναμης δ) 



ποσότητας δραστικής ουσίας deltamethrin μορφής εναιωρηματοποιήσιμων κόκκων (WG) ποσότητας 46 

κιλών. 

 Κατηγορία κατά CPV 24452000-7. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ:  392 λίτρα σκευάσματος εντομοκτόνου με δ.ο alpha-cypermethrin (SC)  ή   163 λίτρα  

ισοδύναμη ποσότητα σκευάσματος εντομοκτόνου  με δ.ο.  l-cyhalothrin (CS) ή 457 λίτρα ισοδύναμη 

ποσότητα σκευάσματος εντομοκτόνου με δ.ο. Βeta-cyfluthrin  (SC) ή 46 κιλών ισοδύναμη ποσότητα 

σκευάσματος εντομοκτόνου με δ.ο. deltamethrin (WG). 

Η προσφορά που θα κατατεθεί  θα πρέπει να είναι για όλη την ποσότητα  σκευάσματος ενός από τις 
τρείς  δραστικές ουσίες(ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ):  392 λίτρων  σκευασμάτων  της δ.ο ουσίας alpha-

cypermethrin  ή  163  λίτρων σκευασμάτων της  δ.ο. l-cyhalothrin ή 457 λίτρων σκευασμάτων της δ.ο.  

beta-cyflutrhin ή 46 κιλών σκευάσματος εντομοκτόνου με δ.ο. deltamethrin. 

 

ΣΚΟΠΟΣ: Το είδος προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί κατά τη δακική περίοδο 2013 σε ανάμειξη με 

ελκυστικές ουσίες, για τη δολωματική καταπολέμηση του δάκου της ελιάς με ψεκασμούς  από 

εδάφους που θα καλύψουν 87.000 στρέμματα και  για 0,5 ψεκασμούς. 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 
 

Α. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ 

 
Ι.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ &  ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ IΔΙΟΤΗΤΕΣ 
 
1. Δρώντων συστατικών 

1. Δρώντος συστατικού – alpha -cypermethrin  
Το τεχνικώς καθαρό δρών συστατικό ( αlpha -cypermethrin technical), που θα χρησιμοποιηθεί για την 

παρασκευή των προσφερομένων σκευασμάτων (συμπυκνωμένων εναιωρημάτων), θα πρέπει να έχει τα 

ακόλουθες φυσικοχημικές ιδιότητες: 

1.1 Φυσική κατάσταση:  Κρυσταλλικό  στερεό, λευκό έως υπόλευκο, χωρίς ξένες ύλες ή πρόσθετους 

τροποποιητικούς παράγοντες, με  χαρακτηριστική οσμή. 

1.2. Χημική ονομασία (κατά ΙUPAC): ρακεμικό μίγμα (S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl-(1R,3R)-3-(2,2- 

dichlorovinyl)-2,2 dimethylcyclopropane - carboxylate  και (R) – α – c y a n o  -3-phenoxybenzyl-(1S, 3S) – 

3 - (2,2- d I c h l o r o v I n y l )-2,2-dimethylcyclopropane-carboxylate. 

1.3. Καθαρότητα: Η περιεκτικότητα του τεχνικώς καθαρού (technical) δρώντος συστατικού σε χημικώς 

καθαρό (pure) δρών συστατικό κατ’ ελάχιστο  πρέπει να είναι 93% (β/β). 

1.4. Ως προς τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του τεχνικώς καθαρού  δρώντος συστατικού θα πρέπει να 

είναι  όπως προσδιορίζονται στα στοιχεία συμμόρφωσης με την Οδηγία καταχώρησης της δραστικής  

(ΠΑΡ Ι της Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ)  και έχουν κατατεθεί στην αρμόδια αρχή ( Δ/νση Προστασίας Φυτικής 

Παραγωγής, ΥΠΑΑΤ) και αναφέρονται στην έγκρισή του  και τα οποία θα δηλώνονται  με  ΥΠΕΥΘΥΝΗ 

ΔΗΛΩΣΗ στην οποία θα αναφέρεται και το εργοστάσιο  παρασκευής αυτού (δρώντος συστατικού). 

  

2. Δρώντος συστατικού l-cyhalothrin  
Το τεχνικώς καθαρό δρών συστατικό που χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή του σκευάσματος 

(εναιώρημα μικροκαψυλίων), θα πρέπει να έχει τα ακόλουθες φυσικοχημικές ιδιότητες: 

2.1. Φυσική κατάσταση: Στερεό, υπόλευκο (beige), χωρίς χαρακτηριστική οσμή. 

2.2. Χημική ονομασία (κατά ΙUPAC): 1:1 μίγμα 

S)-a-cyano-3-phenoxybenzyl(Z)-(1R,3R)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl)-2,2-dimethylcyclopropane-

carboxylate, και (R)-a-cyano-3-phenoxybenzyl (Z)-(1S,3S)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl)-2,2-

dimethylcyclopropanecarboxylate. 

2.3. Καθαρότητα: Η περιεκτικότητα του τεχνικώς καθαρού (technical) δρώντος συστατικού σε χημικώς 

καθαρό (pure) δρών συστατικό κατ’ ελάχιστο  πρέπει να είναι  81% (β/β).  

2.4. Ως προς τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά  του τεχνικώς καθαρού  δρώντος συστατικού θα πρέπει να 

είναι  όπως προσδιορίζονται στα στοιχεία συμμόρφωσης με την Οδηγία καταχώρησης της δραστικής  

(ΠΑΡ Ι της Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ)  και έχουν κατατεθεί στην αρμόδια αρχή (Δ/νση Προστασίας Φυτικής 



Παραγωγής, ΥΠΑΑΤ) και αναφέρονται στην έγκριση του και τα οποία θα δηλώνονται  με ΥΠΕΥΘΥΝΗ 

ΔΗΛΩΣΗ  ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ  στην οποία θα αναφέρεται και εργοστάσιο  παρασκευής αυτού 

(δρώντος συστατικού). 

  

3. Δρώντος συστατικού  beta-cyfluthrin  
Το τεχνικώς καθαρό δρών συστατικό που χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή του σκευάσματος 

(συμπυκνωμένο εναιώρημα), θα πρέπει να έχει τα ακόλουθες φυσικοχημικές ιδιότητες: 

3.1. Φυσική κατάσταση: Στερεό, λευκό (beige), με ελαφρώς χαρακτηριστική οσμή. 

3.2. Χημική ονομασία (κατά ΙUPAC): (1RS,3RS;1RS,3SR)-3- (2,2-dichlorovinyl)-2,2-

dimethylcyclopropanecarboxylic acid (SR)-α.-cyano- (4-fluoro-3-phenoxy-phenyl)methyl ester 

3.3. Καθαρότητα: Η περιεκτικότητα του τεχνικώς καθαρού (technical) δρώντος συστατικού σε χημικώς 

καθαρό (pure) δρών συστατικό κατ’ ελάχιστο  πρέπει να είναι  97,5% (β/β)  

3.4. Ως προς τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά  του τεχνικώς καθαρού  δρώντος συστατικού θα πρέπει να 

είναι  όπως προσδιορίζονται στα στοιχεία συμμόρφωσης με την Οδηγία καταχώρησης της δραστικής  

(ΠΑΡ Ι της Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ)  και έχουν κατατεθεί στην αρμόδια αρχή (Δ/νση Προστασίας Φυτικής 

Παραγωγής, ΥΠΑΑΤ) και αναφέρονται στην έγκριση του και τα οποία θα δηλώνονται  με ΥΠΕΥΘΥΝΗ 

ΔΗΛΩΣΗ  ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ  στην οποία θα αναφέρεται και εργοστάσιο  παρασκευής αυτού 

(δρώντος συστατικού). 

  

4. Δρώντος συστατικού  deltametrhin  
4.1. Φυσική κατάσταση: Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας deltamethrin μορφής 

εναιωρηματοποιήσιμων κόκκων προσδιορίζονται στο Τμήμα J της αίτησης με ημερομηνία 21-1-2004 

(Αρ. Πρ. ΥΓ 91626) και βρίσκονται στο αρχείο της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, ΥΠΑΑΤ. 

4.2. Καθαρότητα δρώντος Η περιεκτικότητα του τεχνικώς καθαρού (technical) δρώντος συστατικού σε 

χημικώς καθαρό (pure) δρών συστατικό κατ’ελάχιστο πρέπει να είναι 98,5% (β/β). 

4.3. Ως προς τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του τεχνικώς δρώντος συστατικού θα πρέπει να είναι όπως  

προσδιορίζονται στα στοιχεία συμμόρφωσης με την Οδηγία καταχώρησης της δραστικής (ΠΑΡ Ι της 

Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ) και έχουν κατατεθεί στην αρμόδια αρχή ( Δ/νση Προστασίας Φυτικής 

Παραγωγής, ΥΠΑΑΤ) και αναφέρονται στην έγκρισή του και τα οποία θα δηλώνονται με ΥΠΕΥΘΥΝΗ 

ΔΗΛΩΣΗ στην οποία θα αναφέρεται και το εργοστάσιο/α παρασκευής αυτού (δρώντος συστατικού). 

 

2. Σκευασμάτων 

 

1. Σκευάσματα alpha-cypermethrin  
Για κάθε προσφερόμενο σκεύασμα του δρώντος συστατικού alpha-cypermethrin  θα πρέπει να  

αναφέρονται οπωσδήποτε τα ακόλουθα: 

 Περιεκτικότητα σε δραστική ουσία : 10% β/ο ή μεγαλύτερη  
• Μορφή: Συμπυκνωμένο εναιώρημα  (SC)  
• Ημερομηνία παρασκευής: Το σκεύασμα θα πρέπει να είναι  πρόσφατης παρασκευής και όχι 

μεγαλύτερης των δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφή της σύμβασης  

Θα πρέπει να  κατατεθεί αντίγραφο της ισχύουσας έγκρισης κυκλοφορίας στη χώρα μας, με τον αριθμό 

και την ημερομηνία της εν λόγω έγκρισης και το εμπορικό όνομα του σκευάσματος στο οποίο εκδόθηκε 

αυτή. 

Επίσης  θα αναφέρεται και εργοστάσιο  παρασκευής αυτού (σκευάσματος). 

Τα υπό προμήθεια σκευάσματα πρέπει να είναι εγκεκριμένα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 

στην χώρα μας  (ΠΔ 115/97) και να πληρούν τους όρους της ισχύουσας έγκρισης τους 

 

2. Σκευάσματα L-cyhalothrin  
Για κάθε προσφερόμενο σκεύασμα του δρώντος συστατικού l-cyhalothrin θα πρέπει αναφέρονται 
οπωσδήποτε τα ακόλουθα: 
 Περιεκτικότητα σε δραστική ουσία : 10,05% β/ο ή μεγαλύτερη  

• Μορφή: Εναιώρημα  μικροκαψυλίων   (CS)  
• Ημερομηνία παρασκευής: Το σκεύασμα θα πρέπει να είναι  πρόσφατης παρασκευής και όχι 

μεγαλύτερης των δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφή της σύμβασης  



Θα πρέπει να  κατατεθεί αντίγραφο της ισχύουσας έγκρισης κυκλοφορίας στη δώρα μας, με τον αριθμό 
και την ημερομηνία της εν λόγω έγκρισης και το εμπορικό όνομα του σκευάσματος στο οποίο εκδόθηκε 
αυτή. 
Επίσης  θα αναφέρεται και εργοστάσιο  παρασκευής αυτού (σκευάσματος). 
Τα υπό προμήθεια σκευάσματα πρέπει να είναι εγκεκριμένα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 
στην χώρα μας  (ΠΔ 115/97) και να πληρούν τους όρους της ισχύουσας έγκρισης τους 

  

3. Σκευάσματα beta-cyfluthrin  
Για κάθε προσφερόμενο σκεύασμα του δρώντος συστατικού Beta-cyflutrin  θα πρέπει αναφέρονται 

οπωσδήποτε τα ακόλουθα: 

• Περιεκτικότητα σε δραστική ουσία :2,5% β/ο ή μεγαλύτερη  
• Μορφή: Συμπυκνωμένο εναιώρημα  (SC)  
• Ημερομηνία παρασκευής: Το σκεύασμα θα πρέπει να είναι  πρόσφατης παρασκευής και όχι 

μεγαλύτερης των δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφή της σύμβασης  

Θα πρέπει να  κατατεθεί αντίγραφο της ισχύουσας έγκρισης κυκλοφορίας στη xώρα μας, με τον αριθμό 

και την ημερομηνία της εν λόγω έγκρισης και το εμπορικό όνομα του σκευάσματος στο οποίο εκδόθηκε 

αυτή. 

Επίσης  θα αναφέρεται και εργοστάσιο  παρασκευής αυτού (σκευάσματος). 

Τα υπό προμήθεια σκευάσματα πρέπει να είναι εγκεκριμένα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 

στην χώρα μας (ΠΔ 115/97) και να πληρούν τους όρους της ισχύουσας έγκρισης τους 

 

 

4. Σκευάσματα deltametrhin  
Για κάθε προσφερόμενο σκεύασμα του δρώντος συστατικού να αναφέρονται οπωσδήποτε τα 

ακόλουθα:  

 • Περιεκτικότητα σε δραστική ουσία : 25,00% (β/ο).  

 • Μορφή: εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)  

 • Το σκεύασμα θα πρέπει να είναι πρόσφατης παρασκευής και όχι μεγαλύτερης των δύο (2) μηνών 

από την ημερομηνία υπογραφή της σύμβασης.  

  Θα πρέπει να κατατεθεί αντίγραφο της ισχύουσας έγκρισης κυκλοφορίας στη xώρα μας, τον αριθμό 

και την ημερομηνία της εν λόγω έγκρισης και το εμπορικό όνομα του σκευάσματος στο οποίο εκδόθηκε 

αυτή.  

 Τα υπό προμήθεια σκευάσματα πρέπει να είναι εγκεκριμένα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 

στην χώρα μας (ΠΔ 115/97) και να πληρούν τους όρους της έγκρισης. 

 

 

  
Β. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

1.A. Το προσφερόμενα σκευάσματα με δραστικές ουσίες alpha-cypermethrin, L-cyhalothrin και beta-
cyfluthrin θα είναι συσκευασμένα σε κατάλληλες, καινούργιες, απόλυτα ασφαλείς φιάλες  σύμφωνα με 

την έγκρισή τους χωρητικότητας του ενός (1) λίτρου. 

Οι φιάλες των 1000 ml (κ.εκ) θα φέρουν ευανάγνωστη και  ανεξίτηλη σήμανση με την ακόλουθη 

φράση: «ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ»  
            Οι φιάλες θα συσκευάζονται ανά 20 του ενός (1) λίτρου σε ανθεκτικά χαρτοκιβώτια κατάλληλα 

για χερσαίες και θαλάσσιες μεταφορές. Σε κάθε χαρτοκιβώτιο θα είναι τυπωμένο το εμπορικό όνομα 

του σκευάσματος και με μαύρο μελάνι σε πορτοκαλί φόντο τα σύμβολο τοξικότητας του σκευάσματος 

και ο χαρακτηρισμός τους.  

            Τα χαρτοκιβώτια ανά 30 θα είναι τοποθετημένα σε ξύλινες παλέτες οι οποίες θα εξασφαλίζουν 

την ασφαλή στοιβασία στις αποθήκες χωρίς απώλεια χώρου περιτυλιγμένα με ειδική ανθεκτική (όχι 

αυτοκόλλητη) ταινία συγκράτησης. 

            Κατά την παραλαβή του είδους δεν γίνονται δεκτές ποσότητες που τα μέσα συσκευασίας τους 

παρουσιάζουν διαρροή ή έχουν διαβραχεί από διαρροή του σκευάσματος ή έχουν παραμορφωθεί 

λόγω κακής ποιότητας των υλικών συσκευασίας ή κατά την μεταφορά. 



 
1.B. Τα προσφερόμενα σκευάσματα με δραστική ουσία deltamethrin θα είναι συσκευασμένα σε 

κατάλληλες, καινούργιες, απόλυτα ασφαλείς φιάλες σύμφωνα με την έγκρισή τους.  

 Η κάθε φιάλη των 175 γραμμαρίων ή των 350 γραμμαρίων θα φέρει ευανάγνωστη και 

ανεξίτηλη σήμανση με την ακόλουθη φράση: «ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΟΥ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ». 

 Οι φιάλες θα συσκευάζονται σε ανθεκτικά χαρτοκιβώτια κατάλληλα για χερσαίες και θαλάσσιες 

μεταφορές. Σε κάθε χαρτοκιβώτιο θα είναι τυπωμένο το εμπορικό όνομα του σκευάσματος και με 

μαύρο μελάνι σε πορτοκαλί φόντο τα σύμβολα τοξικότητας του σκευάσματος και ο χαρακτηρισμός 

τους. 

Τα χαρτοκιβώτια θα είναι τοποθετημένα σε ξύλινες παλέτες οι οποίες θα εξασφαλίζουν την 

ασφαλή στοιβασία στις αποθήκες χωρίς απώλεια χώρου περιτυλιγμένα με ειδική ανθεκτική (όχι 

αυτοκόλλητη) ταινία συγκράτησης.  

 Κατά την παραλαβή του είδους δεν γίνονται δεκτές ποσότητες που τα μέσα συσκευασίας τους 

παρουσιάζουν διαρροή ή έχουν διαβραχεί από διαρροή του σκευάσματος ή έχουν παραμορφωθεί 

λόγω κακής ποιότητας των υλικών συσκευασίας ή κατά την μεταφορά. 

 

 

2. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΕΧΕΙ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ  ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΠΟΘΗΚΗ, ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΣΤ’. 

  
3. O ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ), ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΝΑ 
ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  
   

 Γ. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

1. Για τον έλεγχο της ποιότητας του είδους η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, παρουσία και 

εκπροσώπου του προμηθευτή, θα πάρει σύμφωνα με τη με αριθ. 155501/7-6-83 απόφαση του 

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δείγμα και αντιδείγμα του σκευάσματος  για κάθε 

παρτίδα , τα οποία θα στείλει σε επίσημο Κρατικό Εργαστήριο για έλεγχο. Ο έλεγχος θα αφορά τόσο τη 

χημική σύνθεση όσο και τις χημικές και φυσικές ιδιότητες του είδους που καθορίζονται από τις 

προδιαγραφές και την έγκρισή του  βάση του ΠΔ 115/97,  για το σκεύασμα. 

Ο προμηθευτής έχει υποχρέωση  να καταθέσει  στην Επιτροπή Παραλαβής και  αντίγραφο της 

ανάλυσης του δρώντος συστατικού (technical) για κάθε παρτίδα σκευάσματος που θα παραδώσει. 

            Η οριστική παραλαβή του είδους θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής με βάση τα 

αποτελέσματα της χημικής ανάλυσής του. 

Ο φορέας διατηρεί το δικαίωμα του να  ζητήσει  εργαστηριακή εξέταση για τον έλεγχο της ποιότητας 

του δρώντος συστατικού (technical) στο εργοστάσιο παρασκευής  των σκευασμάτων. Η εξέταση αυτή 

θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή και   οι δαπάνες αυτής  θα καλυφθούν από τον προμηθευτή. 

 

Δ. ΤΙΜΗ 
Η τιμή θα δίνεται σε ευρώ ανά λίτρο για τα σκευάσματα με δραστική ουσία alpha-cypermethrin, L-

cyhalothrin και beta-cyfluthrin και σε ευρώ ανά κιλό για τα σκευάσματα με δραστική ουσία 

deltametrhin. 
 

Ε. ΠΑΡΑΔΟΣΗ 
Τα είδη θα παραδοθούν, στην αποθήκη, της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής , ως 

αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’, εντός πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, εκτός και 

αν η Υπηρεσία ζητήσει να γίνει σε μεταγενέστερο χρόνο, λόγω έλλειψης χώρου στην αποθήκη 

δακοκτονίας. 

Η παράδοση επίσης των ειδών δύναται να γίνει και τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της 

εφαρμογής των εργασιών δακοκτονίας και εντός πέντε (5) ημερών ύστερα  από έγγραφη ειδοποίηση 

της υπηρεσίας.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 



ΣΤ. ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Η ποσοτική παραλαβή θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή την ίδια ημέρα με την παράδοση. 

 

Ζ. ΤΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:  

Η Δ/νση Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας  ως αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’ 

  

Η. ΦΟΡΕΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 Η δαπάνη προμήθειας του είδους θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της  Δ/νσης Αγροτικής 

Οικονομίας & Κτηνιατρικής  Φ. 291 ΚΑΕ 1643 και θα προέρχεται από επιχορήγηση Κ.Α.Π. προς τις 

Περιφέρειες του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για το 

πρόγραμμα δακοκτονίας 2013. 

 

Θ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 11.961,69 €, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 

 
Ι. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή κατά λίτρο.   

 
 

ΤΜΗΜΑ  3: ΕΛΚΥΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ  

  
ΕΙΔΟΣ:  Ελκυστικές ουσίες του δάκου της ελιάς (CPV-24324000-1) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 12.375 κιλά σκευάσματος. 

ΣΚΟΠΟΣ:   Προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν κατά το έτος 2013, σε ανάμειξη με  κατάλληλα 

εντομοκτόνα, για τη δολωματική καταπολέμηση του δάκου της ελιάς με ψεκασμούς  από εδάφους καθ’ 

όλη τη διάρκεια της δακικής περιόδου για την κάλυψη 87.000 στρεμμάτων.  

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ 

Ελκυστικές ουσίες δάκου της ελιάς  που έχουν  την προβλεπόμενη  από την ισχύουσα  νομοθεσία 

έγκριση της χώρα μας  (Π.Δ 115   /97)  (ΦΕΚ 104/τ.Α’ /30-5-97). 

Με την υποβληθείσα  προσφορά θα πρέπει να υποβάλλεται και  αντίγραφο της έγκρισης  η οποία 

πρέπει να είναι σε ισχύ  κατά το έτος διενέργειας του διαγωνισμού. 

 Ο μειοδότης στον οποίο θα κατοχυρωθεί  η προμήθεια του  είδους  υποχρεούται , μετά  την οριστική  

ποσοτική και  ποιοτική  παραλαβή του  είδους, να εγγυηθεί προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή 

Τραπέζης ίση με το 20% της συνολικής αξίας του είδους ότι  το σκεύασμα  πληροί τους όρους με  τους 

οποίους του χορηγήθηκε η έγκριση  και για διάστημα 18 μηνών από την οριστική  παραλαβή του 

είδους. 

Οι υδρολυμένες πρωτεΐνες δεν θα πρέπει να προέρχονται από κρεατάλευρα ή από άλευρα γενετικά 

μεταλλαγμένων φυτικών προϊόντων. 

 

Α. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 Για την κατακύρωση της προμήθειας των ελκυστικών ουσιών του δάκου της ελιάς θα ληφθούν 

βασικά υπόψη, και τα εξής: 

α) Τυχόν προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στο παρελθόν στην πράξη της δολωματικής 

καταπολέμησης του δάκου της ελιάς. 

β)   Ότι από την ολική προς προμήθεια ποσότητα, τυχόν αγοραζόμενη για πρώτη φορά δεν θα είναι σε 

καμία περίπτωση μεγαλύτερη του 10% της ολικής. 

γ) O ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ), ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΝΑ 

ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 

Β.   ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 



Για τον έλεγχο  της  ποιότητας του είδους  η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, παρουσία και εκπροσώπου 

του προμηθευτή, θα προβεί  στη μακροσκοπική  εξέταση του είδους  μετά αποθήκευση 10 τουλάχιστον 

ημερών  και θα πάρει  σύμφωνα με τους ισχύοντες  για το είδος  κανόνες δειγματοληψίας  και τη  με 

αριθ. 155501/7.6.83 (ΦΕΚ 353/τ. Β’/23-06-1983) Υπουργική Απόφαση, σχετικά με τον  "καθορισμό του 

τρόπου λήψης επίσημων δειγμάτων για τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων" δείγμα και αντίδειγμα 

τα οποία θα στείλει  σε επίσημο κρατικό  εργαστήριο που θα ορίσει η Δ/νση Προστασίας Φυτικής 

Παραγωγής για τον έλεγχο  τόσο των φυσικοχημικών και τεχνικών ιδιοτήτων του σκευάσματος. 

 Ο εργαστηριακός έλεγχος θα αφορά  την εγγυημένη  σύνθεση και τις φυσικοχημικές  ιδιότητες του 

σκευάσματος  όπως αυτή αναγράφεται στην έγκρισή του και ισχύει. 

Επίσης  

α. Θα δηλώνεται ότι το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό για την ελιά και τον ελαιόκαρπο και τοξικό για τα 

θερμόαιμα. 

β. Θα βεβαιώνεται ότι η προσφερόμενη ποσότητα θα είναι διηθημένη από ηθμό 200 mesh και άνω. 

γ. Θα βεβαιώνεται ότι το γαλάκτωμα που παρασκευάζεται από αυτό με τα συνήθως χρησιμοποιούμενα 

στη δολωματική καταπολέμηση του δάκου εντομοκτόνα, στις συνήθεις δοσολογίες για ψεκασμούς μικρού 

όγκου (LV), παραμένει σταθερό τουλάχιστον επί δίωρο από της παρασκευής του. 

δ. Θα δίνεται εγγύηση ότι αποθηκευόμενο επί δύο χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής της στην 

προσφερόμενη συσκευασία και σε συνήθεις συνθήκες: 

1) Δεν θα υποστεί αλλοίωση των φυσικοχημικών σταθερών και ιδιοτήτων.  

2) Τα μέσα συσκευασίας της δεν θα υποστούν αλλοίωση (διάβρωση, φούσκωμα κλπ) που μπορεί να 

επηρεάσει την ποιότητα του προϊόντος. 

3) Δεν θα περιέχει ποσότητα έμμονου αφρού και δεν θα είναι τόσο πυκνόρρευστο σε βαθμό που 

να εμποδίζει την παραλαβή του από τα δοχεία συσκευασίας του ή τη μετάγγισή του. 

 Η οριστική παραλαβή του είδους, λόγω της φύσης του, θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής με βάση 

το αποτέλεσμα α) της μακροσκοπικής εξέτασης  της Επιτροπής και β) των χημικών αναλύσεων  και 

λοιπών  ελέγχων  του αρμόδιου εργαστηρίου. Τα αποτελέσματα  αυτά πρέπει να είναι σύμφωνα  με τα 

αναφερόμενα  στην έγκρισή του βάση το Π.Δ. 115/97. 

Ο φορέας διατηρεί το δικαίωμα του να  ζητήσει  εργαστηριακή εξέταση για τον έλεγχο της ποιότητας του 

δρώντος συστατικού (technical) στο εργοστάσιο παρασκευής  των σκευασμάτων. Η εξέταση αυτή θα 

γίνει από αρμόδια Επιτροπή και οι δαπάνες αυτής  θα καλυφθούν από τον προμηθευτή. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται: 

1. Να διαθέσει κατά την διάρκεια δειγματοληψίας στην Επιτροπή Παραλαβής δειγματολήπτη, 
χειριστή ανυψωτήρα, καθώς και άδειο βαρέλι για μπορεί να γίνει μετάγγιση προϊόντος και 

μέτρηση των χαρακτηριστικών του  βαρελιού από την Επιτροπή Παραλαβής και να παρέχει 

κάθε διευκόλυνση για τη διενέργεια  του ποιοτικού ελέγχου. 

2. Να υποβάλλει, εφόσον του ζητηθούν, μεθόδους αναλύσεως των φυσικοχημικών στοιχείων του 

είδους. 

 Γ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Η συσκευασία του είδους θα γίνει σε ειδικά, καινούργια, σιδερένια δοχεία (βαρέλια) πάχους 

τοιχωμάτων 1,20-1,25 χιλιοστών, χωρητικότητας 200-220 λίτρων  κατάλληλα για θαλάσσιες και 

χερσαίες μεταφορές. 

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΒΑΡΕΛΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΒΑΡΕΛΙΟΥ 

 Το πωμάτισμα των βαρελιών θα γίνει κατά απόλυτα ασφαλή και στεγανό τρόπο προς αποφυγή 

διαρροών και εισαγωγής αέρα, το δε πώμα θα είναι εφοδιασμένο με ασφάλεια πωματισμού. 

 Στην εξωτερική επιφάνεια των βαρελιών θα αναγράφεται με ανεξίτηλα μέσα το εμπορικό 

όνομα της ελκυστικής ουσίας, η εγγυημένη σύνθεση, η ποσότητα του περιεχομένου, ο αριθμός 

παρτίδας και η ημερομηνία παρασκευής και θα επικολλάται από τον προμηθευτή η εγκεκριμένη από 

την Υπηρεσία ετικέτα (Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής).   



Τα βαρέλια θα φέρουν  ευδιάκριτη ένδειξη  «ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ  ΤΟΥ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ » 

 Βαρέλια συσκευασίας διογκωμένα (φουσκωμένα), που δεν εξασφαλίζουν τις προαναφερθείσες 

ιδιότητες (καινούργια, σιδερένια, πάχους 1,20-1,25 mm, πώματα ασφαλή χωρίς διαρροές κλπ.) δεν 

γίνονται αποδεκτά με το περιεχόμενό τους κατά την παραλαβή ανεξάρτητα από την ποιότητα του 

τελευταίου. 

 Ο προμηθευτής θα εγγυάται την καλή και ασφαλή συσκευασία του είδους για χρονικό 

διάστημα δύο (2) ετών.   

Δ.  ΤΙΜΗ 

 Η τιμή θα δίνεται κατά χιλιόγραμμο σκευάσματος. 

Ε. ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

 

Η παράδοση του είδους θα γίνεται στην αποθήκη, της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής , 

ως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ . Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΣΤΟΙΒΑΣΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ 

ΑΠΟΘΗΚΗΣ  

ΣΤ. ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Θα γίνει σε χρονικό διάστημα  μέχρι 25 ημέρες από την ημέρα παράδοσης. 

Ζ. ΦΟΡΕΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 Η δαπάνη προμήθειας του είδους θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της  Δ/νσης Αγροτικής 

Οικονομίας & Κτηνιατρικής  Φ. 291 ΚΑΕ 1643 και θα προέρχεται από επιχορήγηση Κ.Α.Π. προς τις 

Περιφέρειες του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για το 

πρόγραμμα δακοκτονίας 2013. 

 
Η.  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ: 10.460€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 13%, εκτίμηση με τιμή που 

αναφέρεται στην με αρ. πρωτ. 6082/65548/30-5-2013 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων.  

 

Θ. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή  

 

      
 

TMHMA   4:   ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΩΝ ΜΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ DIMETHOATE 
 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
 
ΕΙΔΟΣ: Εγκεκριμένα σύμφωνα με το (Π.Δ 115/97) σκευάσματα του οργανοφωσφορικού εντομοκτόνου 

dimethoate σε μορφή γαλακτωματοποιήσιμου υγρού (ΕC).-CPV 24452000-7 (εντομοκτόνα). 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 860 λίτρα σκευάσματος. 

 Η προσφορά που θα κατατεθεί  θα πρέπει να είναι για όλη την ποσότητα  σκευάσματος.  

 

ΣΚΟΠΟΣ: Το είδος προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί κατά τη δακική περίοδο 2013 σε ανάμειξη με 

ελκυστικές ουσίες, για τη δολωματική καταπολέμηση του δάκου της ελιάς με ψεκασμούς  από 

εδάφους   για 1 ψεκασμούς . 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 
 

Α. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ 
 



Ι. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ &  ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ IΔΙΟΤΗΤΕΣ 
 
1.  Δρώντος συστατικού. 
 1. Φυσική Κατάσταση Λευκό στερεό (99.5%), λευκό (palletised)στερεό με οσμή μερκαπτάνης  

( 97-99%). 

 2.Xημική ονομασία (IUPAC) :  
O,O-Dimethyl-S-(N-methylcarbamoylmethyl) 

phosphorodithioate; 2-Dimethoxyphosphinothioylthio-N-methylacetamide 

 3. Καθαρότητα δρώντος Η περιεκτικότητα του τεχνικώς καθαρού (technical) δρώντος 

συστατικού σε χημικώς καθαρό (pure) δρών συστατικό κατ’ελάχιστο πρέπει να είναι 95% (β/β) 

 4. Ως προς τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του τεχνικώς δρώντος συστατικού θα πρέπει να είναι 

όπως προσδιορίζονται στα στοιχεία συμμόρφωσης με την Οδηγία καταχώρησης της δραστικής (ΠΑΡ Ι 

της Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ) και έχουν κατατεθεί στην αρμόδια αρχή ( Δ/νση Προστασίας Φυτικής 

Παραγωγής, ΥΠΑΑΤ) και αναφέρονται στην έγκρισή του και τα οποία θα δηλώνονται με ΥΠΕΥΘΥΝΗ 

ΔΗΛΩΣΗ στην οποία θα αναφέρεται και το εργοστάσιο/α παρασκευής αυτού (δρώντος συστατικού). 

 

2. ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 
 

Για κάθε προσφερόμενο σκεύασμα του δρώντος συστατικού να αναφέρονται οπωσδήποτε τα 

ακόλουθα: 

 • Περιεκτικότητα σε δραστική ουσία : 40,00% (β/ο) ή μεγαλύτερη. 

 • Μορφή: γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (ΕC) 

 • Το σκεύασμα θα πρέπει να είναι πρόσφατης παρασκευής και όχι μεγαλύτερης των δύο (2) 

μηνών από την ημερομηνία υπογραφή της σύμβασης 

 Θα πρέπει να κατατεθεί αντίγραφο της ισχύουσας έγκρισης κυκλοφορίας στη xώρα μας, τον 

αριθμό και την ημερομηνία της εν λόγω έγκρισης και το εμπορικό όνομα του σκευάσματος στο οποίο 

εκδόθηκε αυτή. 

 Τα υπό προμήθεια σκευάσματα πρέπει να είναι εγκεκριμένα σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία στην χώρα μας (ΠΔ 115/97) και να πληρούν τους όρους της έγκρισης. 

 

Β. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 
1. Το προσφερόμενο σκεύασμα θα είναι συσκευασμένο σε κατάλληλες, καινούργιες, απόλυτα 

ασφαλείς φιάλες σύμφωνα με την έγκρισή του. 

 Η κάθε φιάλη των 1000 ml (κ.εκ) θα φέρει ευανάγνωστη και ανεξίτηλη σήμανση με την 

ακόλουθη φράση: «ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» 

Οι φιάλες θα συσκευάζονται ανά 20 του ενός (1) λίτρου σε ανθεκτικά χαρτοκιβώτια κατάλληλα για 

χερσαίες και θαλάσσιες μεταφορές. Σε κάθε χαρτοκιβώτιο θα είναι τυπωμένο το εμπορικό όνομα του 

σκευάσματος και με μαύρο μελάνι σε πορτοκαλί φόντο τα σύμβολα τοξικότητας του σκευάσματος και ο 

χαρακτηρισμός τους. 

 

 Τα χαρτοκιβώτια ανά 30 θα είναι τοποθετημένα σε ξύλινες παλέτες οι οποίες θα εξασφαλίζουν 

την ασφαλή στοιβασία στις αποθήκες χωρίς απώλεια χώρου περιτυλιγμένα με ειδική ανθεκτική (όχι 

αυτοκόλλητη) ταινία συγκράτησης. 

 Κατά την παραλαβή του είδους δεν γίνονται δεκτές ποσότητες που τα μέσα συσκευασίας τους 

παρουσιάζουν διαρροή ή έχουν διαβραχεί από διαρροή του σκευάσματος ή έχουν παραμορφωθεί 

λόγω κακής ποιότητας των υλικών συσκευασίας ή κατά την μεταφορά. 

 

2. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΕΧΕΙ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ  ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΣΣΑ.  
3.         O ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ), ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, 
ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ 
ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  
 



 

Γ. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
 
 1. Για τον έλεγχο της ποιότητας του είδους η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, παρουσία και 

εκπροσώπου του προμηθευτή, θα πάρει σύμφωνα με τη με αριθ.155501/7-6-83 απόφαση του 

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δείγμα και αντίδειγμα του σκευάσματος για κάθε 

παρτίδα , τα οποία θα στείλει σε επίσημο Κρατικό Εργαστήριο για έλεγχο. Ο έλεγχος θα αφορά τόσο τη 

χημική σύνθεση όσο και τις χημικές και φυσικές ιδιότητες του είδους που καθορίζονται από τις 

προδιαγραφές και την έγκρισή του βάση του ΠΔ 115/97, για το σκεύασμα. 

Ο προμηθευτής έχει υποχρέωση να καταθέσει στην Επιτροπή Παραλαβής και αντίγραφο της ανάλυσης 

του δρώντος συστατικού (technical) για κάθε παρτίδα σκευάσματος που θα παραδώσει. 

Η οριστική παραλαβή του είδους θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής με βάση τα αποτελέσματα της 

χημικής ανάλυσής του. 

 

Δ. ΤΙΜΗ 
Η τιμή θα δίνεται ανά λίτρο σκευάσματος. 

 

Ε. ΠΑΡΑΔΟΣΗ 
Τα είδη θα παραδοθούν, στην αποθήκη, της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής στην 

Αμφισσα, εντός δύο (2) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, εκτός και αν η Υπηρεσία ζητήσει να 

γίνει σε μεταγενέστερο χρόνο. 

Η παράδοση επίσης των ειδών δύναται να γίνει και τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της 

εφαρμογής των εργασιών δακοκτονίας και εντός πέντε (5) ημερών ύστερα  από έγγραφη ειδοποίηση 

της υπηρεσίας. 

 

ΣΤ. ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Η παραλαβή θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή την ίδια ημέρα με την παράδοση. 

 

Ζ. ΤΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:  

Η Δ/νση Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας. 

 

Η. ΦΟΡΕΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Η δαπάνη προμήθειας του είδους θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της  Δ/νσης Αγροτικής 

Οικονομίας & Κτηνιατρικής  Φ. 291 ΚΑΕ 1643 και θα προέρχεται από επιχορήγηση Κ.Α.Π. προς τις 

Περιφέρειες του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. για το 

πρόγραμμα δακοκτονίας 2012. 

  

Θ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 6.511,06 €, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 13% 

 
Ι. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ΄ 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  1 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας…………………………… 

Κατάστημα…………………………………….. 

(Δ/νση-οδός-αριθμός-Τ.Κ.-FAX) 

 

 

Ημερομηνία έκδοσης................................. 

ΕΥΡΩ........................................................ 

 

ΠΡΟΣ: 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

Διεύθυνση Αγροτ. Οικ/μίας & Κτην/κής 

Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας 

Γιδογιάννου 31 -  33100 Άμφισσα 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ..........................ΕΥΡΩ................. 
 

- ΄Εχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ............................................υπέρ της 

εταιρείας.......................................... 

Δ/νση .........................................................................................δια τη συμμετοχή της εις το διενεργούμενο 

διαγωνισμό της .............................................................., για τη ............................................................... 

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

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

σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ...........................................προκήρυξή σας. 

- Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες 

υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη την δήλωσή σας, ολικά ή μερικά 

χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 

μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου. 

- Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγυητικής ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με 

την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν την ημερομηνία λήξης της.  

- Η παρούσα ισχύει μέχρι την....................................................................................... 

- Βεβαιούνται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 

Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 

καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως 

σχετικά αναφέρεται στην προκήρυξη. 

 



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 

 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας ……………………………… 

Κατάστημα ………………………………………… 

( Δ/νση οδός – αριθμός Τ.Κ. fax )                        Ημερομηνία έκδοσης ………………… 

        ΕΥΡΩ…………………………………….  

 

Προς  

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

Διεύθυνση Αγροτ. Οικονομίας & Κτην/κης 

Περιφερειακής Ενότητας  Φωκίδας 

Γιδογιάννου 31 – 33100 Άμφισσα 

 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ……......................ΕΥΡΩ…………………… 

  

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα , παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως 

μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ………………………… (και ολογράφως) 

……………………………………………………………… 

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

Στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωση μας, υπέρ της 

εταιρείας.…………………………………….Δ/νση ………………………………………………………………………………. 

για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό ……./2013 διακήρυξης,  προς κάλυψη 

αναγκών ………………………………………………………….» και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της 

συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας*……………………ΕΥΡΩ αυτής.                                   

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά 

ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή 

μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας . 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την 

………………….όποτε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ . 

 Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 

Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 

εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά σας. 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

        

 

 

 
 
 
 
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E' 
ΤΜΗΜΑ  1 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 
ΓΙΑ 1,5 

ΨΕΚΑΣΜΟ  

Ποσότητα σε 
λίτρα με δ.ο. 

Alpha-
cypermethrin  

   - η -
Ποσότητα 

σε λίτρα με 
δ.ο.         l-

cyhalothrin  

- η -
Ποσότητα 
σε λίτρα 
με δ.ο. 
beta-

cyfluthrin  

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ 
Φ.Π.Α. 

  

ΦΩΚΙΔΑΣ 130.000 1.175 789 1.370 35.854,69  

 

ΤΜΗΜΑ   2 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 
ΓΙΑ 0,5 

ΨΕΚΑΣΜΟ  

Ποσότητα σε 
λίτρα με δ.ο. 

Alpha-
cypermethrin  

η Ποσότητα 
σε λίτρα με 

δ.ο.          
l-yhalothrin 

η 
Ποσότητα 
σε λίτρα 
με δ.ο. 
beta-

cyfluthrin  

 η Ποσότητα 
σε κιλά με 

δ.ο. 
Deltamethrin 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

ΦΩΚΙΔΑΣ 43.500 392 163 457 46 11.961,69 

 

ΤΜΗΜΑ   3 

  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ   

Ποσότητα σε 
κιλά 

Ελκυστικής 
ουσίας του 
δάκου της 

ελιάς  

ΔΑΠΑΝΗ 
ΜΕ Φ.Π.Α. 

  

   

ΦΩΚΙΔΑΣ 87.000 12.375 10.460    

 
 

ΤΜΗΜΑ   4 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ   

Ποσότητα σε λίτρα με 
δ.ο. dimethoate 

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 

ΦΩΚΙΔΑΣ 87.000 860 6.511,06 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ 

ΤΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

& ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
 

 

 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’ 

ΤΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΩΝ 
ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΑΧ.ΚΩΔ.-ΠΟΛΗ 

ΦΩΚΙΔΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ 

 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

 

ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ 31 – 33100 

ΑΜΦΙΣΣΑ 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΠΟΛΗ 

ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑ 



 

 

 

 

 

 

     
                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ    
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ  ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 

 

ΣΧΕΔΙΟ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Ανάθεσης προμήθειας …………….λίτρων (ή κιλών)  σκευάσματος με τη δραστική ουσία …………………… 
 

 Στη Αμφισσα σήμερα την……….του μηνός ………. του έτους 2013, ημέρα …………, ώρα…………..στα Γραφεία  

της Περιφέρειας Ενότητας φΩΚΊΔΑΣ, Γιδογιάννου 31 – 33100 Άμφισσα , οι υπογραφόμενοι: 

1. Κλέαρχος Περγαντάς, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, ο οποίος ενεργεί με την ιδιότητά του αυτή 

ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  με έδρα τη Λαμία  (ΑΦΜ: 997579388) έχοντας 

υπόψη την αριθ. …………………………..Απόφαση αριθμ. Πρακτικού………….. της Οικονομικής Επιτροπής 

της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που εγκρίνει το αποτέλεσμα του από ……… 2013 διενεργηθέντος 

τακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια …………………………………………………………………., 

για τις ανάγκες του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς, έτους 2013 

στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας.  

2. Ο ….………………………………………. του ………………………. κάτοικος ………………………………. κάτοχος του υπ’ 

αριθ …………..…………Δελτίου  Αστυνομικής Ταυτότητας, εκπρόσωπος της εταιρείας 

………………………………………………..με έδρα ………………….. ΑΦΜ……………..ΔΟΥ………………ταχυδρομική 

δ/νση………………………………..συνομολογούν και αποδέχονται τα παρακάτω: 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο

 

1)    Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την ανωτέρω ιδιότητά του, αναθέτει στον δεύτερο και    αυτός 

αναλαμβάνει την εκτέλεση προμήθειας ……………………………………………………………………………λίτρων. 

Εφόσον  το εντομοκτόνο περιέχεται σε πλαστικές φιάλες, ο προμηθευτής υποχρεούται μετά τη  

χρησιμοποίηση του περιεχόμενου και εντός μηνός από τη λήξη του προγράμματος δακοκτονίας και 

ύστερα από έγγραφη ειδοποίησή του από την υπηρεσία, να τις παραλάβει και με δικά του έξοδα να 

φροντίσει για τη περαιτέρω διαχείριση τους. 

2) Η αμοιβή ορίζεται σε …….. € ανά λίτρο/χιλιόγραμμο με Φ.Π.Α. 13%  

3) Ο Φ.Π.Α. ποσοστού 13% βαρύνει την υπηρεσία   



4) Για την πληρωμή της αμοιβής ο δικαιούχος προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει τιμολόγιο 

πώλησης αγαθών, δελτία αποστολής, αποδεικτικά ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις που 

αφορούν τις εισφορές ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 

Κατά την εξόφληση των Τιμολογίων Πώλησης Αγαθών θα γίνονται οι εξής κρατήσεις: 

α) Μ.Τ.Π.Υ. ποσοστού 3% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου 

β) ΤΑΥΥΕ . ποσοστού 0,30% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου 

γ) Κρατικών Προμηθειών  ποσοστού 0,25% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου 

δ) Χαρτόσημο 2% επί των ( α,β,γ ) 

ε) Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου 

δ) Φόρος εισοδήματος Ν 2198/94 άρθρο 24 ποσοστού 4%                                                             

ε)  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,10% επί της συμβατικής αξίας. Το ποσό αυτό παρακρατείται από την αναθέτουσα 

αρχή κατά την πρώτη πληρωμή (παρ.3 αρ.4 του Ν.4013/2). 

Για την παρακράτηση του φόρου εισοδήματος η υπηρεσία θα χορηγήσει στον προμηθευτή σχετική 

βεβαίωση. 

 
ΑΡΘΡΟ  2ο 

1) Η παράδοση των ειδών θα γίνει στην αποθήκη της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  

ως αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της 

σύμβασης εκτός εάν η Υπηρεσία ζητήσει να γίνει σε μεταγενέστερο χρόνο, λόγω έλλειψης χώρου 

στις αποθήκες δακοκτονίας και η παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή την ίδια ημέρα της 

παράδοσης. 

Η παράδοση επίσης των ειδών δύναται να γίνει και τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της 

εφαρμογής των εργασιών δακοκτονίας και εντός πέντε (5) ημερών ύστερα  από έγγραφη 

ειδοποίηση της υπηρεσίας. 

2) Οι φιάλες θα είναι συσκευασμένες σε ανθεκτικά χαρτοκιβώτια  κατάλληλα για χερσαίες μεταφορές 

και θα φέρουν ευανάγνωστη και ανεξίτηλη σήμανση με την ακόλουθη φράση: «ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ», όπως 

αναλυτικότερα αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης. 

Τα χαρτοκιβώτια  θα είναι τοποθετημένα σε ξύλινες παλέτες  και  περιτυλιγμένα με ειδική 

ανθεκτική (όχι αυτοκόλλητη)  ταινία συγκράτησης. 

Για την εκπρόθεσμη παράδοση του υλικού ισχύουν οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 

118/2007. 

3) Τα έξοδα μεταφοράς μέχρι την αποθήκη φύλαξης υλικών δακοκτονίας της  Δ/νσης Αγροτικής 

Οικονομίας και Κτηνιατρικής βαρύνουν τον προμηθευτή. 

  
ΑΡΘΡΟ 3ο 

Τα  υλικά  πρέπει να πληρούν τις Τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στη σχετική 
διακήρυξη για την προμήθεια εντομοκτόνων Δακοκτονίας. 

Σε περίπτωση που το υλικό ή μέρος της ποσότητάς του δεν είναι σύμφωνα  τις Τεχνικές  
προδιαγραφές της διακήρυξης,  η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την  αντικατάσταση του 
με ίση ποσότητα και  με υλικό  που πληροί τις Τεχνικές προδιαγραφές, ενώ ο Προμηθευτής 
υποχρεούται στην αντικατάστασή του σύμφωνα με τα οριζόμενα  στο Π.Δ. 118/2007. 

Σε διαφορετική περίπτωση θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το Π.Δ.118/2007 κυρώσεις. 
Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής δε φέρει σε πέρας το έργο που αναλαμβάνει με την παρούσα 

σύμβαση, αλλά παραιτηθεί πριν την ολοκλήρωση του για διάφορους λόγους (εκτός από λόγους 
ανωτέρας βίας, όπως θάνατος, πολύ σοβαρή ασθένεια  κ.λ.π.) τότε: 

α) Καταπίπτει σε βάρος του η κατατεθείσα εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης   
β) Καταλογίζεται σε βάρος του η προμήθεια του υλικού από τους υπόλοιπους προμηθευτές  που 

είχαν κληθεί για διαπραγμάτευση . 
γ) Καταλογίζεται σε βάρος του κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημιά του Δημόσιου ή  τυχόν 

διαφορά που θα προκύψει,. Ο καταλογισμός αυτός θα γίνει ακόμα και αν δεν 
πραγματοποιηθεί νέα προμήθεια του υλικού κατά τα παραπάνω οριζόμενα. 

δ)Χάνει το δικαίωμα συμμετοχής σε διαγωνισμούς για το ίδιο αντικείμενο τα  επόμενα χρόνια.. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 



1) Η διαπίστωση της παράδοσης του υλικού όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 2 της παρούσας, θα  
γίνεται με πρακτικό παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής  Π. Ε. Φωκίδας. 

2) Η παραλαβή των υλικών διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ.118/2007.   
3) Σε περίπτωση διαφωνίας του Προμηθευτή ως προς την ποσότητα, ποιότητα ή άλλο θέμα, 

παραπέμπεται στην αρμόδια επιτροπή και σε μη επίλυση αυτής εφαρμόζονται οι διατάξεις του 
νόμου 3886/2010.  

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

Ο Προμηθευτής έχει προσκομίσει στην Υπηρεσία την υπ’ αριθμ ………………… Εγγυητική Επιστολή καλής 

εκτέλεσης, ποσού# ……………… # € εκδόσεως………………………. διάρκειας μέχρι  ……………. 2013. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο
 

Η πληρωμή θα γίνει στο 100% της αξίας του υλικού αμέσως μόλις αποσταλούν  οι πιστώσεις, από το  

Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, για το πρόγραμμα 

δακοκτονίας 2013 και προσκομισθούν τα απαιτούμενα  δικαιολογητικά. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο
 

Το κείμενο της παρούσας σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως 

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

παραδρομών. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την ανάθεση. Ο προμηθευτής 

ως προς την παρούσα σύμβαση υπάγεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Χαλκίδας . 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο
 

Τα παραπάνω συμφωνήθηκαν και συναποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι και για την διαπίστωση τους, 

συντάσσεται η παρούσα σε (4) τέσσερα  όμοια πρωτότυπα , και υπογράφονται ως κατωτέρω, έλαβε δε 

έκαστος από τους συμβαλλόμενους από ένα πρωτότυπο. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ      Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

 

 

       


