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                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     ΛΑΜΙΑ      05/09/2011       
      ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ                               ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  15182 
   ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 
     ∆/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
              ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 

Ταχ.∆/νση : ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1      ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  2 ∆ΑΟΚ/2011 
Ταχ.Κώδ :351  00 ΛΑΜΙΑ 
Πληροφορίες :Α. ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ                            ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ    
Τηλέφωνο :2231021209  
Fax  :2231025114    Χρόνος διενέργειας διαγωνισµού 
E-MAIL :u10305@minagric.gr            Ηµεροµηνία       Ηµέρα         Ώρα 

                   10 Οκτωβρίου 2011  ∆ευτέρα      09:00 π.µ 

 
                               Τόπος διενέργειας του διαγωνισµού 
∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής  Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας 
                        Ελευθερίου  Βενιζέλου 1 Λαµία Τ.Κ. 351  00 
 
 
 
 
Ηµεροµηνία αποστολής για 
δηµοσίευση στην Εφηµερίδα 
της Ε.Ε. 

 
Ηµεροµηνία 
δηµοσίευσης στον 
Ηµερήσιο Τύπο 

 
Ηµεροµηνία δηµοσίευσης 
στο Φ.Ε.Κ 

∆εν απαιτείτε 08-09-2011 09-09-2011 
 

 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

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

«Καταπολέµησης του δάκου της ελιάς». 

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

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

Ελλάδος» . 

4. Την αριθµ.802/126/21-01-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδος περί 

«Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος» 

(ΦΕΚ 139 Β/9-2-2001) 

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

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, περί «∆ηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης από 01-01-2011. 

6. Τις διατάξεις του Π.∆.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».  

7. Τις διατάξεις του Π.∆.118/2007 περί «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου». 

8. Τις διατάξεις του Ν.∆. 2286/95 (ΦΕΚ 19 Α/1995) περί «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα 

και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 

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

άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις». 

10. Τις διατάξεις του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α/141/2010) περί «∆ηµοσιονοµικής 

διαχείρισης και ευθύνης» 

11. Το Ν. 3886/10 (ΦΕΚ Α΄ 173) «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων 

συµβάσεων – Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ…». 

12. 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. 

13. Τις διατάξεις του Ν.2690/99 «Κύρωση κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας». 

14. Την υπουργική απόφαση αρ. 35130/739/10 (Φ.Ε.Κ. 1291/β/11-8-2010) «Αύξηση και 

ορισµός σε ευρώ των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/95 (για σύναψη 

συµβάσεων ετήσιας δαπάνης απευθείας µέχρι  20.000€, πρόχειρος, διαγωνισµός µέχρι 60.000 

€ και πάνω από 60.000 € τακτικός διαγωνισµός). 

15. 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 €)».  

16. Την αριθµ. 32/24-02-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου αριθµός 

Πρακτικού  2΄΄περί έγκρισης του προγράµµατος ∆ακοκτονίας 2011 ΄΄. 
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17. Την αριθµ. 45/28-03-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου αριθµός 

Πρακτικού  3 ΄΄περί έγκρισης του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας΄΄.  

18. Την αριθµ.19141/15-04-2011απόφαση του Υ. ΕΣ .Α & Η .∆ ΄΄ Περί επιχορήγησης των 

Περιφερειών της χώρας από τους Κ.Α.Π. έτους 2011 µε ποσό 28.302.359 € προς κάλυψη 

δαπανών ∆ακοκτονίας ΄΄. 

19. Την αριθµ 293/06-05-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδος (αρ.πρακτικού 11 )  περί «Έγκρισης ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού µε 

κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για την προµήθεια εντοµοκτόνων ουσιών 

δακοκτονίας για το πρόγραµµα 2011 στις ελαιοκοµικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας 

Φθιώτιδας».  

20.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).  

21. Την αριθµ.95091/31-3-2011 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων 

περί «Προµήθεια εντοµοκτόνων-ελκυστικών ουσιών δακοκτονίας για το πρόγραµµα 2011» 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Προκηρύσσουµε ∆ηµόσιο ανοικτό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο 
κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή, για  την προµήθεια:  

 
α)  ΤΜΗΜΑ Α : 3.670 λίτρων εγκεκριµένων σκευασµάτων µε δραστική ουσία alpha-

cypermethrin  σε µορφή συµπυκνωµένου εναιωρήµατος (SC) ή 1.529 λίτρων εγκεκριµένων 
σκευασµάτων µε δραστική ουσία l-cyhalothrin σε µορφή εναιωρήµατος µικροκαψυλίων (CS) ή 1.890 
λίτρων εγκεκριµένων σκευασµάτων µε δραστική ουσία beta-cyfluthrin σε µορφή συµπυκνωµένου 
εναιωρήµατος(SC), σύµφωνα µε τον πίνακα 1 & 2 της αριθµ.95091/31-3-2011 απόφασης του 
ΥΠ.Α.Α.Τ.  
Η δαπάνη για την προµήθεια των πιο πάνω σκευασµάτων δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη, από 
29,975 ΕΥΡΩ ανά λίτρο για alpha-cypermethrin  ή 70 ΕΥΡΩ ανά λίτρο για l-cyhalothrin ή 
25,693 ΕΥΡΩ ανά λίτρο για beta-cyfluthrin, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 13%. Η δε 
συνολική δαπάνη για την προµήθεια καθενός από τα πιο πάνω σκευάσµατα δεν µπορεί να είναι 
µεγαλύτερη από 110.021,00 ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.ΠΑ. 13%. 
 
β)  ΤΜΗΜΑ Β : 2.469 λίτρων εγκεκριµένων σκευασµάτων µε δραστική ουσία dimethoate σε µορφή 
γαλακτοµατοποιήσιµου υγρού (EC) (40,00% (β/ο) ή µεγαλύτερη), σύµφωνα µε τον πίνακα 3 της 
αριθµ.95091/31-3-2011 απόφασης του ΥΠ.Α.Α.Τ. 
Η δαπάνη για την προµήθεια σκευασµάτων dimethoate δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από 5,989 
ΕΥΡΩ ανά λίτρο συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 13%. Η δε συνολική δαπάνη για την προµήθεια 
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του σκευάσµατος δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από 14.786,00 ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α. 13%.  
 
Οι Τεχνικές Προδιαγραφές των πιο πάνω υπό προµήθεια σκευασµάτων αναφέρονται στο 
Παράρτηµα Β. 

Ο διαγωνισµός θα γίνει στις 10-10-2011  ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 09:00 στη ∆/νση Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας,  οδού Ελ. Βενιζέλου 1 ,  2ος όροφος, Γραφείο ∆/ντου  
ύστερα από προθεσµία  30 ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης στο τεύχος ∆ιακηρύξεων 
∆ηµοσίων Συµβάσεων   (ΦΕΚ) και στον ελληνικό τύπο. 
Οι αιτήσεις συµµετοχής - υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή (∆/νση 
Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας,  οδού Ελ. Βενιζέλου 1 ,  2ος όροφος, 
Γραφείο ∆/ντου  , 351 00 Λαµία ), µέχρι τις 10-10-2011  ηµέρα ∆ευτέρα  και ώρα 09:00. 
       Η σχετική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε 124.807,00 € ,   συµπεριλαµβανοµένου του  
Φ.Π.Α. 13%. 
2)Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τα όσα αναγράφονται στα συνηµµένα  παραρτήµατα, 
τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής. 
3)Ορίζουµε για την παραλαβή-αξιολόγηση των προσφορών Τριµελή  Επιτροπή η οποία θα 
συγκροτηθεί µε απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας. 
4)Η  παραλαβή των σκευασµάτων θα γίνει από την Τριµελή Επιτροπή η οποία έχει συγκροτηθεί  µε 
την αριθµ. 10040/02-06-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας  Α∆Α : 4Α3Κ7ΛΗ-
∆Φ.  
5) Κάθε σχετική πληροφορία θα δίνεται από την αναθέτουσα αρχή (∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας  – Ελ. Βενιζέλου 1, 2ος  όροφος, 351 00 Λαµία Αρµόδιος Αναστάσιος 
Μαντζώρος  τηλ. 2231021209 - 2231353130). Η παρούσα ∆ιακήρυξη να δηµοσιευθεί στην 
ιστοσελίδα http://portal.nafthiotidas.gr/news.php και στην ∆ιαύγεια. 
6)Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο θα καταβάλλονται σε κάθε 
περίπτωση από την αναθέτουσα αρχή, µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών. Τα ποσά 
αυτά θα παρακρατούνται από την αµοιβή του προµηθευτή κατά την πρώτη πληρωµή του από την 
αναθέτουσα αρχή , εφόσον ανακηρυχθεί ανάδοχος. 
7)Η σχετική ∆ιακήρυξη  διατίθεται ατελώς από την αναθέτουσα αρχή (∆/νση Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας  – Ελ. Βενιζέλου 1, 2ος  όροφος, 351 00). 
8)Η διάρκεια του έργου ορίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης και έως την 
οριστική παράδοση. 
8)Οι γενικοί και ειδικοί όροι του διαγωνισµού περιγράφονται αναλυτικά στα συνηµµένα τα οποία 
είναι  αναπόσπαστα µέρη της παρούσας. 
9)Η ανάδειξη του αναδόχου που αποτελεί αντικείµενο του διαγωνισµού υποδιαιρείται σε Τµήµατα 
και παρέχεται η δυνατότητα στους διαγωνιζόµενους να υποβάλλουν προσφορά εφόσον το 
επιθυµούν για το σύνολο ή για µια  Τµήµα.  
10) Οι υποβαλλόµενες στο διαγωνισµό προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για  
εκατόν είκοσι  (120) ηµέρες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
11)∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, από επιχειρήσεις 
ηµεδαπής ή αλλοδαπής, οµίλους, συνεταιρισµούς, ενώσεις νοµικών ή φυσικών προσώπων, 
κοινοπραξίες των ανωτέρω µε οποιοδήποτε συνδυασµό που υποβάλλουν κοινή προσφορά, σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στο αναλυτικό τεύχος διακήρυξης. 
12 Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις δακοκτονίας του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης περί « Επιχορήγηση Περιφερειών της χώρας από τους Κ.Α.Π. 
έτους 2011 µε ποσό 28.302.359 ΕΥΡΩ προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίας». Σύµφωνα µε την 
αριθµ.19141/15-04-2011 απόφαση του Υπουργού  
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13)Οι δαπάνες δηµοσίευσης της προκήρυξης αρχικής και επαναληπτικής (εφόσον απαιτηθεί) και οι 
δαπάνες δηµοσίευσης σε δύο ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες και σε ηµερήσιες  τοπικές 
βαρύνουν τον ανάδοχο φορέα και καταβάλλονται από την αναθέτουσα αρχή. Τα ποσά αυτά 
παρακρατούνται από την αµοιβή του αναδόχου κατά την πληρωµή του από την αναθέτουσα αρχή.  

 

O ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΑΠΕΛΕΡΗΣ 

Κοινοποίηση: 

 

- Γραφείο Περιφερειάρχη 

- Γεν. ∆νση Π. Α .Ο. & Κ 

- Οικονοµική Επιτροπή Π.Ε. Φθιώτιδας 

-  Επιµελητήριο Φθιώτιδας 

- Ε. Ο .Μ. Μ .Ε . Χ.          Ξενίας 16   11528  Αθήνα  

- Πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας µας . 

- ∆/νση ∆ιαφάνειας & Ηλεκτρονικής  ∆ιακυβέρνησης 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας   
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ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ – ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ                    ΘΕΜΑ 
 
 

Α.   ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
  1. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
  2. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

                                 3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
                                 4. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
             5. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ - ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
   6. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ- 
                                         ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
                                 7. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
                                 8. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 
                                 9. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ -  
                                             ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
                               10. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ-ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
                               11. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
                               12. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 
                               13. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ 
                               14. ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 
                               15. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΛΗΡΩΜΗ 
                               16. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
          Β.                         ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

           
 Γ.                         ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ           
 
 
          ∆.                         ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
 

1. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
                                 2. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ          Α                       
 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

                                                           ΆΡΘΡΟ 1 
 
                                 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Ο διαγωνισµός θα γίνει στη Λαµία, και στα γραφεία της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας  – Ελ. Βενιζέλου 1, 2ος  όροφος, 351 00 , την  10-10-2011 Ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 09:00. 

Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµες 
και επιστρέφονται. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια. 

 
                                 ΑΡΘΡΟ 2 
 

 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Οι προσφορές εκείνων που θα συµµετάσχουν στο διαγωνισµό θα υποβάλλονται στην 
αναθέτουσα αρχή µέσα σε σφραγισµένο φάκελο κατά τα οριζόµενα στο άρθρο  6 της παρούσης, 
µέχρι την ηµέρα και ώρα έναρξης της διενέργειας του διαγωνισµού από την αρµόδια επιτροπή, 
πέραν της οποίας δεν θα γίνει δεκτή άλλη προσφορά. 

Οι προσφορές επίσης µπορεί να αποστέλλονται στην αναθέτουσα αρχή (∆/νση Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας Ε. Βενιζέλου 1 Λαµία Τ.Κ. 35100 ) µε οποιοδήποτε 
τρόπο και να παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα 
περιέρχονται στην Υπηρεσία µέχρι την ώρα έναρξης της διενέργειας του διαγωνισµού. 

Οι προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία µε οποιονδήποτε τρόπο πριν από τη 
διενέργεια του διαγωνισµού δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην επιτροπή διαγωνισµού 
που παραλαµβάνει τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσµίας, όπως καθορίζεται από τη 
διακήρυξη, προκειµένου να αποσφραγισθούν µαζί µε όλες τις άλλες προσφορές που κατατέθηκαν µε 
την προαναφερθείσα διαδικασία. 

Επίσης επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγισθούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή 
περιέρχονται στην Υπηρεσία, µε οποιονδήποτε τρόπο εκπρόθεσµα. 
 

ΑΡΘΡΟ 3 
                       ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
3.1. ∆εκτές γίνονται προσφορές από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, από επιχειρήσεις ηµεδαπής ή 

αλλοδαπής, οµίλους, ενώσεις νοµικών ή φυσικών προσώπων, κοινοπραξίες των ανωτέρω µε 
οποιοδήποτε συνδυασµό και εν γένει από περισσότερα του ενός πρόσωπα, φυσικά ή νοµικά, που 
υποβάλλουν από κοινού προσφορά και δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείµενο της 
παρούσας, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόµιµα σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία ή 
έχουν συσταθεί σύµφωνα µε την νοµοθεσία άλλου πλην της Ελλάδας κράτους µέλους της Ε.Ε. ή 
των Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Χωρών και έχουν την κεντρική διοίκηση ή την κύρια 
εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή των Ευρωπαϊκών Οικονοµικών 
Χωρών, εφόσον η δραστηριότητά τους παρουσιάζει συνεχή δεσµό µε την οικονοµία του κράτους 
- µέλους της Ε.Ε. ή ΕΟΧ ή τέλος έχουν συσταθεί σύµφωνα µε την νοµοθεσία τρίτων χωρών, 
που έχουν υπογράψει τη συµφωνία δηµοσίων συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού 
Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το Ν. 2513/97. 
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ΑΡΘΡΟ 4  
             ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
4.1. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό γίνεται µε ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού και µόνον του 

λόγου δεν αντλεί δικαίωµα αποζηµίωσης. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό συνεπάγεται πλήρη 
αποδοχή εκ µέρους του υποψηφίου των όρων διενέργειας του διαγωνισµού, όπως 
εξειδικεύονται στην παρούσα στο σύνολό της. 

 
4.2. Η αναθέτουσα αρχή δεν δεσµεύεται για την τελική ανάθεση της σύµβασης και δικαιούται να την 

αναθέσει ή όχι, να µαταιώσει, να αποβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς καµία 
υποχρέωση για καταβολή αµοιβής ή αποζηµίωσης, εξ αυτού του λόγου, στους υποψηφίους. 

 
Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται ουδεµία αποζηµίωση για δαπάνες σχετικές µε τη σύνταξη και 
υποβολή στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα. 
 

4.3. Η διατύπωση επιφυλάξεων ή όρων στην προσφορά οδηγούν σε αποκλεισµό από τον διαγωνισµό. 
Όλοι οι όροι είναι ουσιώδεις επί ποινή ακυρότητας της υποψηφιότητας. 

 
4.4. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από οµίλους, ενώσεις, κοινοπραξίες, υπό σύσταση 

κοινοπραξίες, ή περισσότερα του ενός πρόσωπα, που υποβάλουν από κοινού προσφορά, όλα τα 
µέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και σε ολόκληρο το καθένα. 

 
4.5. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές ή προσφορές για µέρος των υπηρεσιών, που 

αποτελούν αντικείµενο της παρούσας, δεν γίνονται δεκτές. 
 
4.6. Όλα τα στοιχεία που υποβάλλονται στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού είναι δεσµευτικά για 

τους υποψηφίους. 
 
4.7. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους υποψηφίους για εκατόν είκοσι  (120) ηµερολογιακές 

ηµέρες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. 
Η ισχύς των προσφορών µπορεί να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν 
από τη λήξη τους και µε ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το παραπάνω 
προβλεπόµενο. 

 
4.8. Η αναθέτουσα αρχή επιφυλάσσεται, εφόσον επιθυµεί, να κάνει ενδεικτικό έλεγχο επαλήθευσης 

στοιχείων, που θα υποβληθούν από τους υποψηφίους. 
 
                 ΑΡΘΡΟ 5 

 
 ∆ΙΚΑΙΩΜΑ - ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

 
5.1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: 

 
α) Όλα  τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά  
 
β)  Ενώσεις ή κοινοπραξίες προµηθευτών, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο 

άρθρο 7 του Π.∆. 118/2007. 
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γ)  Συνεταιρισµοί 
 

5.2. Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί: 
 

α) ΄Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισµούς για προµήθειες ή παροχή υπηρεσιών προς το ∆ηµόσιο. 
 
β) ΄Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη ∆ηµόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.∆.∆. γιατί δεν 

εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις. 
 
γ) ΄Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω 

κυρώσεις. 
 

5.3. ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 
 

Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλουν µαζί µε την προσφορά τους, 
που θα είναι συνταγµένη υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα και τα εξής δικαιολογητικά στην 
Ελληνική γλώσσα: 

 
1. Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό που εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος σε ποσοστό 5% επί 

της προϋπολογισθείσης δαπάνης µε το Φ.Π.Α. (όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του ΑΡΘΡΟΥ 11 
της παρούσας και σύµφωνα µε το υπόδειγµα 1 του παραρτήµατος  ∆ ) 

     Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για επί µέρους πίνακα  η εγγυητική επιστολή    
     συµµετοχής θα προσαρµόζεται στο ύψος της προϋπολογισθείσης δαπάνης του   
     αντίστοιχου πίνακα προµήθειας υλικών. 
 
2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής (επί ποινή αποκλεισµού) , στην οποία θα 
δηλώνονται µέχρι και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφοράς τα εξής: 

 
1) τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν, 
2) ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας 
διακήρυξης, και ότι αποδέχεται όλους τους όρους της παρούσας, 
3) Το Τµήµα   που καλύπτει η υποβαλλόµενη προσφορά.  
4) ότι παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του σχετικό µε οποιαδήποτε απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής ιδίως της αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισµού ή της υπαναχώρησης 
της Αναθέτουσας Αρχής ή της κρίσης της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, όπως και λόγω  δηµόσιου 
συµφέροντος  , 
5) ότι συµµετέχει σε µία µόνο προσφορά για κάθε Περιοχή στο πλαίσιο του παρόντος 
διαγωνισµού, 
στ) ότι θα αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των 
δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 Π∆ 118/2007 και σύµφωνα µε τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π∆ 118/2007, και, 
6) ότι όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή 
7) ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους: 
- δεν εµπίπτουν σε κάποια από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43 
του π.δ. 60/2007 
- δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα 
στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 Π∆ 118/2007, 

ΑΔΑ: 4Α877ΛΗ-ΞΙΝ



 10

- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του 
άρθρου 6 Π∆ 118/2007 καταστάσεις, 
- είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της 
περίπτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 Π∆ 118/2007, 
- είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περ. (4) του 
εδ. α της παρ. 2 και στην περ. (3) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 Π∆ 118/2007,  
- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του 
άρθρου 6 Π∆ 118/2007 κατάσταση. 

 
Για τα νοµικά πρόσωπα διευκρινίζεται ότι η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τον Πρόεδρο του 
∆.Σ. και τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο για Α.Ε., τον ∆ιαχειριστή για Ο.Ε. ή Ε.Ε ή Ε.Π.Ε και σε κάθε 
άλλη περίπτωση από το νόµιµο εκπρόσωπο. Η αναφορά για µη ύπαρξη ποινικής καταδίκης (περ. 
άρθρου 43 Π.∆. 60/2007 και άρθρου 6 Π.∆ 118/2007) αφορά τους ίδιους ως φυσικά πρόσωπα – 
εκπροσώπους/ ∆. Συµβούλους/ ∆ιαχειριστές της εταιρείας, καθώς τα νοµικά πρόσωπα δεν 
υπέχουν ποινική ευθύνη.  
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 ΠΡΟΣΘΕΤΑ  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 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. 

 
 
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρµόδια αρχή 
στην οποία θα δηλώνουν : 
      -η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της   
       οποίας έλαβαν γνώση. 
     - αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης 
     - δεν έχουν αποκλειστεί από άλλους διαγωνισµούς του δηµοσίου 

 
6.  Εφόσον οι υποψήφιοι ανάδοχοι συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους, υποβάλλεται 

µαζί µε την προσφορά και σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης από το οποίο θα προκύπτει ότι 
δίνεται το δικαίωµα στον εκπρόσωπό τους να παραβρεθεί στο διαγωνισµό, προσκοµίζοντας τα 
µεν  φυσικά πρόσωπα εξουσιοδότησης θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, τα  δε νοµικά 
πρόσωπα επικυρωµένο αντίγραφο πρακτικού ή απόφαση του αρµοδίου διοικητικού οργάνου του 
νοµικού προσώπου και στην περίπτωση ενώσεων, κοινοπραξιών σχετικό συµβολαιογραφικό 
έγγραφο.   

     
     Όσα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε φωτοτυπία θα πρέπει να είναι νόµιµα θεωρηµένα ως 

γνήσια φωτοαντίγραφα. Τα δε δικαιολογητικά που είναι συνταγµένα σε ξένη γλώσσα να 
συνοδεύονται από νόµιµη µετάφραση. 

 
5.4. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών κατά τα προβλεπόµενα στο αρθρο.9 της παρούσας ο 

προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση του διαγωνισµού, εντός προθεσµίας 
είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, οφείλει  να υποβάλλει 
σε σφραγισµένο φάκελο τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και 

Α) ∆ικαιολογητικά Πιστοποίησης  Χρηµατοοικονοµικής Ικανότητας 
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ελέγχονται  κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 9 της παρούσας από την αρµόδια 
επιτροπή σε καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από το αρµόδιο όργανο της 
∆.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Φθιώτιδας: 

 
Α. ΟΙ ΈΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 
 
1. Απόσπασµα Ποινικού µητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση  της 

ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχετε καταδικαστεί µε 
αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ.1 του άρθρου 43 του 
π.δ/τος 60/2007, δηλαδή της συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση, της δωροδοκίας ,της 
απάτης, της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή για κάποιο από τα 
αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, 
της δωροδοκίας, της δόλιας χρεοκοπίας καθώς και για κάποιο από τα αδικήµατα του 
Αγορανοµικού Κώδικα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής σας δραστηριότητας. 

  . 
 
2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου πριν 

από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
τελείτε σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

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

κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης ότι είστε ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις σας 
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 
φορολογικές σας υποχρεώσεις. Ο ανάδοχος υποχρεούται  να καταθέσει µε την προσφορά του  
υπεύθυνη δήλωση, νοµίµως θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνονται 
οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισµένοι οι απασχολούµενοι στην επιχείρηση.   

      Σε περίπτωση εγκατάστασης της στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων 
(2) και (3) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, 
από την οποία εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

 
4.   Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους 

σε αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και 
αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης. 

 
Β. ΟΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ 
 

1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής 
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 
καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της 
περίπτωσης (1) του εδαφίου (Α) του παρόντος. 

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

εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε  κάποια από τις 
καταστάσεις της περίπτωσης (2) του εδαφίου (Α) ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή 
διαδικασία  και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδαφίου (Α) του παρόντος.  
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3. 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. 

 
Γ. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ ΄Η ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ 
 

1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων  των εδαφίων (Α) και (Β) του παρόντος 
αντίστοιχα. 

 
2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, 

πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 2, 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 (Α΄ 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). 

 
3. Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους διαχειριστές, 

στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και των προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώνυµες 
εταιρίες (Α.Ε) , απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας 
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα 
ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο 
από τα αδικήµατα του εδαφίου Α της περ.1   του παρόντος Κεφαλαίου. 

 
4. Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της 

περίπτωσης 2  του εδαφίου Γ του παρόντος, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση 
από την αρµόδια Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας , στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών 
της οποίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό Α.Ε, σύµφωνα υµµετέχωνµε 
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.  
 

  ∆. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 
1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο  ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας 
διοικητικής ή δικαστικής αρχής   της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε 
αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του 
εδαφίου (Α) του παρόντος Κεφαλαίου.  

2. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδαφίου Α του παρόντος 
κεφαλαίου, εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και της περίπτωσης    2 του 
εδαφίου Β του παρόντος κεφαλαίου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς, 
αντίστοιχα, και της περ. 2  του εδαφίου Γ  του κεφαλαίου.  

3.  Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
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Ε. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ Ή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 
 
∆ικαιούνται συµµετοχής, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 7 του Π.∆. 118/07 (ΦΕΚ 
150 τ. Α/10-7-07) και υποχρεούνται να  υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά 
για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση. 
Η ένωση προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από 
όλους τους προµηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε 
συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 
είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης προµηθευτών. 
 

 
  5.5 Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν 

όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του 
προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. Για όσους 
στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόµο ένορκη δήλωση, αυτή µπορεί να αντικατασταθεί µε 
υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουµένου του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια δικαστική 
ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφου. 
 
5.6 Η µη έγκυρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών συµµετοχής που προβλέπονται 
στις περ. 1 και 2 της παραγρ. 5.3 του παρόντος κεφαλαίου συνιστά λόγο αποκλεισµού του 
προµηθευτή από το διαγωνισµό.  
 
5.7 ∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και µε 
ποινή αποκλεισµού από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 
 
5.8  Στη περίπτωση που ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 
5.3 του παρόντος κεφαλαίου ή ο υπόχρεος δεν προσκοµίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το 
στάδιο κατακύρωσης ένα η περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά του παρόντος 
κεφαλαίου εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 20 του Π.∆ 118/07.  

 
6. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ -  

ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
 
6.1.  Με ποινή να µη γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε φάκελο σφραγισµένο, σε 

δύο αντίγραφα, και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα υπό τη µορφή ενός ΕΝΙΑΙΟΥ 
ΦΑΚΕΛΟΥ. 

6.2.  Το ένα αντίτυπο θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». Αν υπάρχει διαφορά µεταξύ στοιχείων 
του πρωτοτύπου και των άλλων αντιτύπων θα λαµβάνονται ως ορθά τα στοιχεία του 
πρωτοτύπου. 

 
6.3. Ο φάκελος (κυρίως φάκελος) µε τα αντίτυπα των προσφορών πρέπει απαραίτητα να φέρει τις 
εξής ενδείξεις : 
 

- Τα στοιχεία του προσφέροντος 
   -  Τον αποδέκτη :                            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
                        ∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 
                          ∆/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 
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ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1 , Τ.Κ 35100 ΛΑΜΙΑ 
- ΠΡΟΣΦΟΡΑ :   ΓΙΑ ΤΟΝ « ΑΝΟΙΧΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ 
∆ΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ     2011 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ» . 

                                                             
-  Τµήµα :………………….∆ραστική ουσία :……………………………..                                                        
- Αριθµός Πρωτοκόλλου ∆ιακήρυξης   : ………………………….. 
-Αριθµός  ∆ιακήρυξης            :………………………….. 
- Ηµεροµηνία διενέργειας ∆ιαγωνισµού    :  ………………………… 
και θα συνοδεύεται 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.                
 

6.4. Μέσα στο φάκελο προσφοράς (κυρίως φάκελος) τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά 
στοιχεία και ειδικότερα όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά όπως αυτά περιγράφονται στην 
παρ.5.3 καθώς και η εγγύηση συµµετοχής. Η οικονοµική προσφορά υποβάλλεται σε δύο 
αντίτυπα και τοποθετείται επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την 
ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».Από τα αντίγραφα αυτά, το ένα θα φέρει την ένδειξη 
«πρωτότυπο» και το άλλο την ένδειξη «αντίγραφο».  

 
6.5.  Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
 
6.6.   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. 

 
6.7. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της 

διακήρυξης. 
 

Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη 
κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. 
∆ιευκρινίσεις δίνονται µόνο όταν ζητούνται από το αρµόδιο όργανο, είτε ενώπιόν του, είτε 
ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας µετά από σχετική γνωµοδότηση του οργάνου. 
Σηµειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται 
υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 

 
6.8. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης θα απορρίπτονται. 
 

  6.9. Προσφορές για µέρος της ζητούµενης προµήθειας που προκηρύχθηκε, θα απορρίπτονται επίσης 
ως απαράδεκτες. 

 6.10. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν όσους µετέχουν στο διαγωνισµό για  εκατόν είκοσι (120) 
ηµερολογιακές ηµέρες από την επόµενη ηµέρα  της διενέργειας του διαγωνισµού. 
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 6.11. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από τη διακήρυξη, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
6.12  Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη 

λήξη της κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από τη διακήρυξη. 
 
6.13. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 
 
6.14. Χρόνος ισχύος των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής στο διαγωνισµό είναι πέντε (5) µήνες ο 

οποίος προσµετράτε από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. 
 
6.15. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την επιτροπή διενέργειας, µπορούν να παρίστανται 

όσοι υπέβαλαν προσφορά ή οι εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποί τους. 
 
                                                                ΑΡΘΡΟ 7  

 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
Οι προσφυγές ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας 

Αρχής διέπονται από τις διατάξεις του Ν.3886/2010. 

Προσφυγές κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Ν. 

3886/2010 απευθύνονται προς την Αναθέτουσα Αρχή µέσω του Πρωτοκόλλου της. 

Οι προσφυγές εξετάζονται από την Επιτροπή Προσφυγών, τριµελές γνωµοδοτικό όργανο της 

Αναθέτουσας Αρχής, η οποία εισηγείται σχετικά στο αποφασίζον όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, 

η απόφαση του οποίου κοινοποιείται µε τηλεοµοιοτυπία (fax) σε όλους τους συµµετέχοντες στα 

επιµέρους στάδια διενεργείας του διαγωνισµού.   

 
 
 
                                                            ΑΡΘΡΟ 8  

 
     ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ  

 
Η προσφερόµενη τιµή δίδεται  σε ΕΥΡΩ. Προσφορά που δεν δίδει τιµή σε ΕΥΡΩ απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη. 
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η  προσφερόµενη τιµή  ή δεν δίνεται 

ενιαία τιµή για ολόκληρη την προσφερόµενη ποσότητα η  προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Οι τιµές προσφοράς δεν υπόκεινται σε καµία αναπροσαρµογή ή αναθεώρηση για οποιονδήποτε 

λόγο ή αιτία. Θα ισχύουν δε και θα δεσµεύουν τον προµηθευτή  µέχρι πλήρους εκτέλεσης της 
σύµβασης. 

 
Επίσης στις προσφορές πρέπει να αναγράφονται αναλυτικά σε ΕΥΡΩ: 

α) Η συνολική τιµή προσφοράς  αριθµητικώς και ολογράφως, η οποία θα ληφθεί υπόψη τελικά στην 
κατακύρωση του διαγωνισµού. 

β) Ο Φ.Π.Α. επί της % στον οποίο υπάγεται η προµήθεια των υλικών 
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Στην τιµή περιλαµβάνονται κρατήσεις υπέρ τρίτων και έξοδα εκτός του Φ.Π.Α. 
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. 
Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές φαίνονται ασυνήθιστα  χαµηλές σε σχέση µε το 

αντικείµενό της, η αναθέτουσα αρχή πριν απορρίψει τις προσφορές αυτές ζητεί γραπτώς τις 
διευκρινήσεις για τη σύνθεση της προσφοράς τις οποίες τυχόν κρίνει σκόπιµες. Οι διευκρινήσεις 
αυτές µπορούν να αφορούν ιδίως τον αναλυτικό προϋπολογισµό του κόστους της προµήθειας  όπου 
θα καταδεικνύεται και θα τεκµηριώνεται αναλυτικά η µείωση του κόστους που θα διαµορφώνει την 
τελική υποβληθείσα προσφορά ή οτιδήποτε άλλο κριθεί σκόπιµο να ζητηθεί από την επιτροπή 
διενέργειας του διαγωνισµού. 
 
                                                   ΑΡΘΡΟ 9 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΚΡΙΣΗ 
                 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

1. Η επιτροπή διαγωνισµού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 

προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα. 

Προσφορές που υποβάλλονται στην επιτροπή µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν 

αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην αρµόδια υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσµη.  

Οι δικαιούµενοι που παραβρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαµβάνουν 

γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό καθώς επίσης και των τιµών που προσφέρθηκαν.  

Κριτήριο για την τελική επιλογή του υποψηφίου θα είναι αυτό της χαµηλότερης τιµής. 

 

2. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια µε την παρακάτω διαδικασία :  

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, και ο φάκελος δικαιολογητικών µονογράφονται από την 

επιτροπή  όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά κατά το στάδιο αυτό ανά φύλλο. Οι φάκελοι των 

οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά αφού µονογραφηθούν από την επιτροπή 

τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο, ο οποίος επίσης υπογράφεται από το ίδιο όργανο, προκειµένου 

εφόσον κριθεί απαραίτητο να αποσφραγιστούν σε άλλη ηµεροµηνία και ώρα που θα οριστεί από 

την επιτροπή διαγωνισµού.  

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση αυτών  που   

υπέβαλαν προσφορές και στην καταγραφή των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Η  επιτροπή στην 

συνέχεια ελέγχει την πληρότητα των  νοµιµοποιητικών δικαιολογητικών και στην περίπτωση που 

τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή ή δεν είναι σε ισχύ χαρακτηρίζει όλη την πρόταση του εν λόγω 

προσφέροντος ΕΛΛΙΠΗ και την απορρίπτει. Η απορριπτική απόφαση της επιτροπής 

αιτιολογείται επαρκώς και για την όλη ανωτέρω διαδικασία συντάσσει σχετικό πρακτικό το οποίο 

υπογράφεται και σφραγίζεται από τα µέλη της επιτροπής.  
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Στην περίπτωση αυτή το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης µαζί µε τα δικαιολογητικά και τον 

σφραγισµένο φάκελο που περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία, παραδίνονται στην υπηρεσία που 

διενεργεί το διαγωνισµό προκειµένου αυτά να υποβληθούν στο αρµόδιο όργανο της Περιφέρειας 

για τη λήψη σχετικής απόφασης και τον ορισµό ηµεροµηνίας και ώρας της αποσφράγισης των 

οικονοµικών προσφορών. Για τα ανωτέρω λαµβάνουν γνώση εγγράφως από την αναθέτουσα αρχή 

των σχετικών αποφάσεων οι αποκλειόµενοι της περαιτέρω διαδικασίας του διαγωνισµού και όσοι 

δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των οικονοµικών 

προσφορών.   

 

3. Εφόσον από τη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου δικαιολογητικών και του ελέγχου των 

υποβληθέντων δικαιολογητικών δε συντρέχει περίπτωση αποκλεισµού κατά τα ανωτέρω η 

επιτροπή αξιολόγησης προβαίνει στην αποσφράγιση και τον έλεγχο των οικονοµικών προσφορών 

ακολουθώντας την ίδια περαιτέρω διαδικασία συντάσσοντας  για το σκοπό αυτό πρακτικό 

γνωµοδότησης που υποβάλλει  προς το αρµόδιο όργανο για τη λήψη απόφασης ανάδειξης του 

αναδόχου, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση τηρουµένων των διατάξεων  

4. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση, το αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει επίσης στην 

αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών την ηµεροµηνία και ώρα που θα οριστεί από το 

αρµόδιο όργανο. Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία 

αποσφράγισης του φακέλου των ανωτέρω δικαιολογητικών λαµβάνουν γνώση δικαιολογητικών 

που κατατέθηκαν. 

Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εµπρόθεσµα 

στο αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών προς έλεγχο αυτών µε την ίδια 

παραπάνω διαδικασία.  

 

5. Η  αρµόδια επιτροπή του διαγωνισµού µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή της  σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 21 του Π.∆.  118/2007 µπορεί να προτείνει: 

α) Κατακύρωση του έργου 

β) Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού   

γ) Επανάληψή του µε τροποποίηση ή όχι των όρων της διακήρυξης . 

δ) Όταν ο διαγωνισµός αποβεί άγονος µπορεί να γίνει ολοκλήρωση του διαγωνισµού µε 

διαπραγµάτευση (εξαιρετική ή απευθείας ανάθεση) εφόσον  συντρέχει µία από τις 

περιπτώσεις του αρθρ2 του Ν. 2286/95.   
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                                            ΑΡΘΡΟ 10 

 

               ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
 

1. Στον προσφέροντα στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προµήθεια, αποστέλλεται σχετική 

ανακοίνωση που περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:  

α. Το προς προµήθεια σκεύασµα  

β. Την ποσότητα  σε lit.  

γ. Την τιµή ανά lit. 

δ. Τη συµφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης µε τους όρους της διακήρυξης και της 

πρόσκλησης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων τούτων. 

ε. Την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης 

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

ακολουθεί έχει µόνο αποδεικτικό χαρακτήρα. 

3. Ο προσφέρων στον οποίο κατακυρώθηκε η εργασία υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) 

ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής 

σύµβασης, προσκοµίζοντας και τη σχετική εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.  

4. 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.∆. 394/96. 

 
   
  
. 
 

                          ΑΡΘΡΟ 11 
 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

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

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

δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην 

Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. 
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2. Με την εγγυητική επιστολή – που αποτελεί αυτοτελή σύµβαση – το πιστωτικό ίδρυµα 

αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει ορισµένο ποσό, µετά από απλή έγγραφη 

ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται χωρίς να µπορεί να ερευνά, ούτε αν 

πράγµατι υπάρχει ή αν είναι νόµιµη η απαίτηση (κύρια οφειλή). 

3. Οι κατωτέρω αναφερόµενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαµβάνουν καταρχήν: 

α. Την ηµεροµηνία έκδοσης. 

β. Τον εκδότη. 

γ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. 

δ. Τον αριθµό της εγγύησης. 

ε. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 

στ. Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προσφέροντα υπέρ του οποίου εκδίδεται η 

εγγύηση. 

ζ. Τους όρους ότι: 

 (Ι) Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της 

ένστασης της διζήσεως. 

 (ΙΙ) το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας που τηρεί το διαγωνισµό 

και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά µέσα σε τρεις (3) ηµέρες µετά από απλή έγγραφη 

ειδοποίηση. 

 (ΙΙΙ) σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε 

πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

 (ΙV) ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της 

εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρµόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από 

την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης. 

Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό  

α. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 

5% επί της προσφερόµενης τιµής  µε τον αναλογούντα  ΦΠΑ. ( ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ∆), 

β. Η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 και τα 

ακόλουθα:  

 (I) Τη σχετική διακήρυξη, την ηµεροµηνία του διαγωνισµού και την προς εκτέλεση 

εργασία. 
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 (ΙΙ) Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. (Η εγγύηση πρέπει να ισχύει 

τουλάχιστον επί ένα µήνα µετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η 

διακήρυξη). 

γ. Αναγκαία στοιχεία εγγύησης συµµετοχής κατά την υποβολή της µε την προσφορά είναι: 

 (1) η ανάληψη της υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυµα να καταβάλει ορισµένο ποσό 

µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται 

 (2) ο αριθµός της διακήρυξης. 

 (3) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 

 (4) η ηµεροµηνία έκδοσής της. 

 (5) τα στοιχεία του προσφέροντα υπέρ του οποίου εκδίδεται. 

 Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συµµετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων µπορούν να 

καλύπτονται εκ των υστέρων, εντός προθεσµίας 5 ηµερών από την έγγραφη ειδοποίηση του 

προσφέροντα από την Υπηρεσία. 

 

Η Εγγύηση συµµετοχής που αφορά προσφέροντα στον οποίο κατακυρώθηκε η εργολαβία 

επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε 

πέντε (5) µέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προσφερόντων 

που έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό επιστρέφονται µέσα σε πέντε (5) µέρες από την 

ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. 

 

Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους συµµετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της 

προσφοράς και εφ’ όσον έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσµία άσκησης ενδίκων µέσων ή 

παραίτησης απ’ αυτά. 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 

α. Ο προσφέρων στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης των όρων της σύµβασης( ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ∆), χωρίς το 

ΦΠΑ. 

β. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 

γ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαµβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 και τα 

ακόλουθα: 

 (Ι) Τον αριθµό της σχετικής προκήρυξης και την προς εκτέλεση εργασία 
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 (ΙΙ) Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης 

πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά ένα (1) µήνα κατ’ ανώτατο όριο, από τη λήξη ισχύος 

της προσφοράς. 

4. Εγγύηση προκαταβολής δεν θα δοθεί. 

5. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται το αργότερο ένα (1) µήνα µετά τη 

παραλαβή των σκευασµάτων.  

 
                                           ΑΡΘΡΟ 12 

                                            ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 
Ο χρόνος παράδοσης  των υλικών ορίζεται σε χρονικό διάστηµα τριάντα (30) ηµερών 

από την υπογραφή της σύµβασης. 
Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί να παρατείνεται το ανώτερο µέχρι του ¼ αυτού, 
ύστερα από σχετικό αίτηµα του προµηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη 
του συµβατικού χρόνου  

 
                        ΑΡΘΡΟ 13.  
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ 
 

Σε περίπτωση που τα υλικά  παραδοθούν  µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, µε τυχόν 
µετάθεση και µέχρι λήξης του χρόνου παράτασης επιβάλλεται, εκτός των προβλεποµένων κατά 
περίπτωση κυρώσεων και πρόστιµο σύµφωνα µε τα οριζόµενα   στο άρθρο 32 του Π.∆.118/2007. 

 
 
 

                          ΑΡΘΡΟ 14.  
      ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 
 

Ο προµηθευτής  που δε θα προσέλθει µέσα στην προθεσµία που ορίζεται να υπογράψει τη 
σχετική σύµβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε 
στο όνοµά του  και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του αρµοδίου για την 
διοίκηση του φορέα οργάνου , ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. 

Με την ίδια διαδικασία ο προµηθευτής  κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και 
από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, εφόσον δεν παρέδωσε τα υπό προµήθεια υλικά  µέσα 
στις προθεσµίες που καθορίζονται από την παρούσα διακήρυξη. 

Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή σύµβαση, επιβάλλονται 
αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις: 

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

β) Προµήθεια του υλικού σε βάρος του εκπτώτου προµηθευτή είτε από τους υπόλοιπους 
προµηθευτές που είχαν λάβει µέρος στον διαγωνισµό ή είχαν κληθεί για διαπραγµάτευση , είτε µε 
διενέργεια διαγωνισµού, είτε µε διαπραγµάτευση , αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 
του Π.∆ 118/2007 και καταλογισµό της διαφοράς που προκύπτει σε βάρος του εκπτώτου 
προµηθευτή. 

γ) Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισµός του προµηθευτή  από το σύνολο των προµηθειών των 
φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ν,2286/1995.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 34 του Π.∆ 118/2007. 
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                                                               ΑΡΘΡΟ   15.  
                                                               ΠΛΗΡΩΜΗ 

 
Η πληρωµή θα γίνει µε την αποπληρωµή 100% της αξίας µετά την οριστική παραλαβή των 

υλικών.  Η καταβολή θα γίνει µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών που προβλέπονται 
από τις διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν θα ζητηθεί από τις αρµόδιες 
Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωµή του αναδόχου, µετά την αφαίρεση των 
νόµιµων κρατήσεων. Ειδικότερα: 

Α)πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των υλικών 
Β)αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα 
Γ)τιµολόγιο του προµηθευτή που να φέρει την ένδειξη ‘’εξοφλήθη’’ 
∆)ασφαλιστική ενηµερότητα 
Ε)φορολογική ενηµερότητα 

ΑΡΘΡΟ 16. 
ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ  

 

Για τα λοιπά θέµατα που δεν προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη παραπέµπουµε στις 
διατάξεις των νόµων που αναφέρονται στην αρχή της παρούσας  
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β   
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
                                                                                                                                                               

Α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 
 

ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ∆ΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ, A-cypermethrin ή Lamda-cyhalothrin ή Βeta-
cyfluthrin. 
  
ΕΙ∆ΟΣ: Εγκεκριµένα  σκευάσµατα (σύµφωνα µε το (Π.∆ 115/97) εντοµοκτόνων της   κατηγορίας 
των πυρεθρινοειδών για την κάλυψη 720.000 στρεµµάτων και  για 2 ψεκασµούς: 

α) δραστικής ουσίας (δ.ο.) a-cypermethrin µορφής πυκνού εναιώρηµατος( SC)   ποσότητας 3.670 
λίτρων  

ή ισοδύναµης 

β) ποσότητας δραστικής ουσίας  Lamda-cyhalothrin µορφής  εναιωρήµατος µικροκαψυλίων  (CS) 
ποσότητας 1.529 λίτρων  

ή  ισοδύναµης 

γ) ποσότητας δραστικής ουσίας  Βeta-cyfluthrin  µορφής  συµπυκνωµένου εναιωρήµατος (SC) 
ποσότητας 1.890 λίτρων. 

  

 Κατηγορία κατά CPV 24452000-7 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ:  α) 3670 λίτρα σκευάσµατος εντοµοκτόνου µε δ.ο alpha-cypermethrin (SC)  ή   
1529 λίτρα  ισοδύναµη ποσότητα σκευάσµατος εντοµοκτόνου  µε δ.ο.  l-cyhalothrin (CS) ή 1.890 
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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):  3670 λίτρων  σκευασµάτων  της δ.ο ουσίας 
alpha-cypermethrin  ή 1529  λίτρων σκευασµάτων της  δ.ο. l-cyhalothrin ή 1.890 λίτρων 
σκευασµάτων της δ.ο.  beta-cyflutrhin 

ΣΚΟΠΟΣ: Το είδος προβλέπεται να χρησιµοποιηθεί κατά τη δακική περίοδο 2011 σε ανάµειξη µε 
ελκυστικές ουσίες, για τη δολωµατική καταπολέµηση του δάκου της ελιάς µε ψεκασµούς  από 
εδάφους που θα καλύψουν 720000 στρέµµατα και  για 2 ψεκασµούς . 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ 
 

Α. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ 
 

Ι.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ &  ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 

 1. ∆ρώντων συστατικών 

1. ∆ρώντος 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-cyano-3-phenoxybenzyl-(1S,3S)-3-(2,2-dichlorovinyl)-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  ∆ρώντος 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 ( ∆/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, ΥΠΑΑΤ) και αναφέρονται στην 
έγκρισή του  και τα οποία θα δηλώνονται  µε  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ στην οποία θα 
αναφέρεται και το εργοστάσιο  παρασκευής αυτού (∆ρώντος συστατικού).  

2. ∆ρώντος 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)-α-cyano-3-phenoxybenzyl(Z)-(1R,3R)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl)-2,2-
dimethylcyclopropanecarboxylate, και (R)-α-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).  
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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 (∆/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, ΥΠΑΑΤ) και αναφέρονται στην 
έγκριση του και τα οποία θα δηλώνονται  µε ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ  ΤΟΥ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ  στην οποία θα αναφέρεται και εργοστάσιο  παρασκευής αυτού (δρώντος 
συστατικού). 

 

3. ∆ρώντος 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: 

5. Φυσική κατάσταση: Στερεό, λευκο (beige), µε ελαφρώς χαρακτηριστική οσµή. 

6. Χηµική ονοµασία (κατά ΙUPAC): (1RS,3RS;1RS,3SR)-3- (2,2-dichlorovinyl)-2,2-
dimethylcyclopropanecarboxylic acid (SR -cyano- (4-fluoro-3-phenoxy-phenyl)methyl 
ester 

7. Καθαρότητα: Η περιεκτικότητα του τεχνικώς καθαρού (technical) δρώντος συστατικού σε 
χηµικώς καθαρό (pure) δρών συστατικό κατ’ ελάχιστο  πρέπει να είναι  97,5% (β/β)  

8. 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 (∆/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, ΥΠΑΑΤ) και αναφέρονται στην 
έγκριση του και τα οποία θα δηλώνονται  µε ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ  ΤΟΥ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ  στην οποία θα αναφέρεται και εργοστάσιο  παρασκευής αυτού (δρώντος 
συστατικού). 

 

2. Σκευασµάτων 

1. Σκεύασµατα 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 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  (Π∆ 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: 
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• Περιεκτικότητα σε δραστική ουσία : 10,05% β/ο ή µεγαλύτερη 

• Μορφή: Eναιώρηµα  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 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  (Π∆ 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 (Π∆ 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 ∆ΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ 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 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. 
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2.  Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΕΧΕΙ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ∆ΗΛΩΣΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΟΤΙ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΕΙ ΤΑ ΚΕΝΑ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ∆ΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ   ΑΠΟ ΤΗΝ ∆/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ  ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ  
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΑ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 
3.  O ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ), ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ∆ΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ 
ΑΠΟ∆ΕΧΕΤΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ 
ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 
 
 
 
 
Γ. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
      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 Π∆ 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 σκεπασµάτων. Η 
εξέταση αυτή θα γίνει από αρµόδια Επιτροπή και   οι δαπάνες αυτής  θα καλυφθούν από τον 
προµηθευτή. 

∆. ΤΙΜΗ 

Η τιµή θα δίνεται κατά λίτρο και δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από 29,975 ΕΥΡΩ/λίτρο για alpha-
cypermethrin ή 70 ΕΥΡΩ/λίτρο για l-cyhalothrin ή 25,693 ΕΥΡΩ/λίτρο για beta-cyfluthrin, 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
 

Ε. ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ 

 Το είδος θα παραδοθεί στις αποθήκες της ∆/νσης  Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. 
Φθιώτιδας  στο Αεροψεκαστικό Αεροδρόµιο Λαµίας .                                                                                                 
ΣΤ. ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 Η παραλαβή θα πραγµατοποιηθεί από την αρµόδια Επιτροπή σε χρονικό διάστηµα µέχρι 25 
ηµέρες από την ηµέρα της παράδοσης. 
 
Ζ. ΤΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: ∆/νση Οικονοµική Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  
                                                 Πλ. Ελευθερίας 3 , 35100 Λαµία 
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Η. ΦΟΡΕΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η δαπάνη προµήθειας του είδους θα βαρύνει τις πιστώσεις των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 
(ΚΑΠ) έτους 2011. 
 

Θ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ:  110.021,00  ΕΥΡΩ µε Φ.Π.Α. 13%, για κάθε ένα από τα πιο 
πάνω σκευάσµατα. 
 
Ι. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Χαµηλότερη τιµή κατά λίτρο σκευάσµατος. 
 
 
 
 
 
 
 
    

Β)ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 
 

                             ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ∆ΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ dimethoate 40% β/ο. 
 
ΕΙ∆ΟΣ: Εγκεκριµένα (σύµφωνα µε το (Π.∆ 115/97) σκευάσµατα του οργανοφωσφορικού  
εντοµοκτόνου  dimethoate  σε µορφή  γαλακτωµατοποιήσιµου υγρού  (ΕC)-CPV 24452000-7 
(εντοµοκτόνα) 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ:    2469 λίτρα σκευάσµατος. 
ΣΚΟΠΟΣ: Το είδος προβλέπεται να χρησιµοποιηθεί κατά τη δακική περίοδο 2011 σε ανάµειξη µε 
ελκυστικές ουσίες, για τη δολωµατική καταπολέµηση του δάκου της ελιάς µε ψεκασµούς εδάφους. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ 
 

Α. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ 
 

   Ι. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ &  ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ  Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 
 

1. ∆ρώντος 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-Dimethoxy-
phosphinothioylthio-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 ( 
∆/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, ΥΠΑΑΤ) και αναφέρονται στην έγκρισή του και τα 

ΑΔΑ: 4Α877ΛΗ-ΞΙΝ



 29

∆/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, ΥΠΑΑΤ) και αναφέρονται στην έγκρισή του και τα 
οποία θα δηλώνονται  µε  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ  στην οποία θα αναφέρεται  και το 
εργοστάσιο/α  παρασκευής αυτού (δρώντος συστατικού).  

 
 

2. Σκευασµάτων 
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. 
 Επίσης  θα αναφέρεται και εργοστάσιο  παρασκευής αυτού (σκευάσµατος). 

Τα υπό προµήθεια σκευάσµατα πρέπει να είναι εγκεκριµένα σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία 
στην χώρα µας  (Π∆ 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 ∆ΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» 
 Οι φιάλες θα συσκευάζονται ανά 10 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 ΝΑ ∆ΗΛΩΣΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΟΤΙ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΕΙ ΤΑ ΚΕΝΑ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ∆ΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ   ΑΠΟ ΤΗΝ ∆/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ  ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ  
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΑ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ  
3.  O ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ), ΣΤΗΝ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ∆ΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ 
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ΑΠΟ∆ΕΧΕΤΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ 
ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ  

Γ.  ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
 
 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 Π∆ 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 σκεπασµάτων. Η 
εξέταση αυτή θα γίνει από αρµόδια Επιτροπή και   οι δαπάνες αυτής  θα καλυφθούν από τον 
προµηθευτή. 

∆. ΤΙΜΗ 

 Η τιµή θα δίνεται κατά λίτρο σκευάσµατος. 

Ε. ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ 

   Το είδος θα παραδοθεί στις αποθήκες της ∆/νσης  Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. 
Φθιώτιδας  στο Αεροψεκαστικό Αεροδρόµιο Λαµίας .                                                                                                 

ΣΤ. ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 Η παραλαβή θα πραγµατοποιηθεί από την αρµόδια Επιτροπή σε χρονικό διάστηµα µέχρι 25 
ηµέρες από την ηµέρα της παράδοσης. 
 
Ζ. ΤΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: ∆/νση Οικονοµική Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  
                                                 Πλ. Ελευθερίας 3 , 35100 Λαµία 

Η. ΦΟΡΕΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 Η δαπάνη προµήθειας του είδους θα βαρύνει τις πιστώσεις των Κ.Α.Π. έτους 2011. 

Θ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ:  14.786,00 ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.13%.  

Ι. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Χαµηλότερη τιµή. 
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                                                           ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ  

 
ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ……………………………... 
 
Στη Λαµία  σήµερα ……………..και στο κατάστηµα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας-  αφενός µεν , ο  

κ. Κλέαρχος Περγαντάς  Περιφερειάρχης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  που παρίσταται και 

ενεργεί ως νόµιµος εκπρόσωπος και θα καλείται στο εξής συµβαλλόµενος , έχοντας υπόψη :α) την 

αριθµ. 95091/31-3-2011 απόφασή του ΥΠ.Α.Α.Τ. και β) την αριθµ……………..     απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (πράξη    ) , αφετέρου δε, η εταιρεία 

.....................................……………………………. που εδρεύει ……………………… µε Α.Φ.Μ ………………που θα 

καλείται στο εξής αντισυµβαλλόµενος , συµφωνούν , συνοµολογούν και συναποδέχονται τα εξής : 

ΑΡΘΡΟ 1 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Ο αντισυµβαλλόµενος αναλαµβάνει την υποχρέωση να προµηθεύσει τη ∆/νση Αγροτικής 

Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας µε ………………………………………………………. τα οποία 

αναφέρονται αναλυτικά στo Τµήµα…….. δραστική ουσία…………………..που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος 

της παρούσας για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών . 

ΑΡΘΡΟ 2 
 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ  
 
Η παράδοση της προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί σε χρονικό διάστηµα τριάντα  (30) ηµερών από 

την ηµεροµηνία υπογραφής της παρούσας σύµβασης . 

Η ως άνω προθεσµία µπορεί να παραταθεί αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή αν προκύψουν 

περιστατικά που να εµποδίζουν την έγκαιρη παράδοση της προµήθειας και τα οποία δεν οφείλονται 

σε υπαιτιότητα του προµηθευτή . 

Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα προς προµήθεια εντοµοκτόνα στους 

αποθηκευτικούς χώρους της  ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας στο 

αεροψεκαστικό αεροδρόµιο Λαµίας  . 

ΑΡΘΡΟ 3  
ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  
Η αµοιβή του αντισυµβαλλόµενου καθορίζεται στο ποσό των …………...µε Φ.Π.Α . 
Η πληρωµή θα συντελεστεί µετά την παράδοση και την παραλαβή(διάστηµα µέχρι 25 ηµέρες) της 
προµήθειας και την διαβίβαση προς τη ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. 
Φθιώτιδας  των νοµίµων προς τούτο παραστατικών και πάντως µετά την εκκαθάριση και 
ενταλµατοποίηση της δαπάνης από την αρµόδια υπηρεσία Οικονοµική Υπηρεσία της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας  . 
Ο αντισυµβαλλόµενος επιβαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις . 
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ΑΡΘΡΟ 4 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ     
Ο αντισυµβαλλόµενος πρέπει να εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις σύµφωνα µε τις 

τεχνικές προδιαγραφές του  σκευάσµατος……………………. όπως αυτές αναφέρονται στο Παράρτηµα Β.  

Σε περίπτωση µη εκπλήρωσης η ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας  

µπορεί να καταγγείλει την παρούσα σύµβαση µε ταυτόχρονη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής 

καλής εκτέλεσης της προµήθειας . 

Κατατέθηκε από τον προµηθευτή η αριθµ. ……………………………………………… 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της προµήθειας , τραπέζης ……………………… 

Η τελική παραλαβή θα γίνει από αρµόδια Επιτροπή και ύστερα από δειγµατοληψία κατά τα 

προβλεπόµενα. 

Στη µονάδα συσκευασίας του είδους θα αναφέρεται «ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

∆ΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠ.Α.Α.Τ.  

Ο αντισυµβαλλόµενος θα φροντίσει µε δικές του δαπάνες την παραλαβή και περαιτέρω διαχείριση 

των κενών µέσων συσκευασίας.  

∆ιαφωνίες ή εν γένει διαφορές που τυχόν θα προκύψουν από την ερµηνεία ή εφαρµογή των όρων 

της σύµβασης θα καταβάλλεται προσπάθεια να επιλύονται µέσα στα πλαίσια της καλής πίστης και 

των συναλλακτικών ηθών . 

∆ιαφορετικά η επίλυση τους θα διέπεται από τους σχετικούς κανόνες δικαίου και αρµόδια θα είναι 

τα δικαστήρια Λαµίας  . 

Η παρούσα συντάχθηκε και υπογράφτηκε από τους συµβαλλόµενους σε τρία αντίτυπα εκ των 

οποίων το ένα παραλήφθηκε από τον αντισυµβαλλόµενο και τα άλλα έµεναν στο αρχείο της 

υπηρεσίας .                                                                                                                                          

                                                          OI ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ                                                             Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ  
 
 
 
 
ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  
 
 

1. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Ονοµασία Τράπεζας…………………………… 
Κατάστηµα…………………………………….. 
(∆/νση –οδός – αριθµός -Τ.Κ.-FAX) 
 
Ηµεροµηνία έκδοσης................................. 
ΕΥΡΩ........................................................ 
 
ΠΡΟΣ: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ. 
Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1, 35100 ΛΑΜΙΑ. 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ..........................ΕΥΡΩ................. 
 
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως 
 και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ............................................υπέρ της 
εταιρείας............................................................................................................................ 
∆/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....................................................................................... 
- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και 

Ν.Π.∆.∆., 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 ΤΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ 
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, 
όπως σχετικά αναφέρεται στην προκήρυξη. 
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2. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
Ονοµασία Τράπεζας ……………………………… 
Κατάστηµα ………………………………………… 
( ∆/νση οδός – αριθµός Τ.Κ. fax )                        Ηµεροµηνία έκδοσης ………………… 
        ΕΥΡΩ…………………………………….  
 
Προς  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ   
∆/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &  
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ.  
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1 -* 35100 ΛΑΜΙΑ 
 
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 
……………………………………………….∆/νση …………………………………………. 
για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της µε αριθµό ………………………………σύµβασης , που 
υπέγραψε µαζί σας το έργο …………………………………………(αρ. προκήρυξης …………..) προς κάλυψη αναγκών 
του………………………………………..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 επιστροφή της 
σ’ εµάς , όποτε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµία ισχύ . 
 Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο 
∆ηµόσιο και Ν.Π.∆.∆. , συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας , δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά σας. 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ  
 
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά δύο (2) µήνες του συµβατικού χρόνου --
παράδοσης των υλικών. 
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