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                                                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     ΑΜΦΙΣΣΑ      09 / 03 / 2012       

      ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ                               ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  2911 

   ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 
     ∆/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

              ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΦΩΚΙ∆ΑΣ 

 

Ταχ.∆/νση : ΓΙ∆ΟΓΙΑΝΝΟΥ 31            ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ     1 /2012 
Ταχ.Κώδ :331  00 ΑΜΦΙΣΣΑ 
Πληροφορίες :Η.ΚΟΡΟΜΠΙΛΗΣ                            ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ    
Τηλέφωνο :2265350548 
Fax  :2265350550    Χρόνος διενέργειας διαγωνισµού 
E-MAIL :i.korompilis@fokida.gr                 Ηµεροµηνία     Ηµέρα         Ώρα 
                                  19 / 04 / 2012  Πέµτη    09:00 π.µ 
 
                               Τόπος διενέργειας του διαγωνισµού 
∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής  Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας 
                                 Γιδογιάννου 31 Τ.Κ 33 100 Άµφισσα 
 
 
 
Ηµεροµηνία αποστολής για 
δηµοσίευση στην Εφηµερίδα 
της Ε.Ε. 

 
Ηµεροµηνία 
δηµοσίευσης στον 
Ηµερήσιο Τύπο 

 
Ηµεροµηνία δηµοσίευσης 
στο Φ.Ε.Κ 

∆εν απαιτείται 11.03.2012 16.03.2012 
 

 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 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». 

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

Ελλάδος» . 

4. Την αριθµ.25879/1368/19-05-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδος περί 

«Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος» 

(ΦΕΚ 1272 Β/16-05-2011) 
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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. 09/30-01-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου αριθµός Πρακτικού 2 

«περί έγκρισης του προγράµµατος ∆ακοκτονίας 2012». 

17. Την αριθµ.217/21-12-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου αριθµός Πρακτικού  

17 «περί έγκρισης του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» και το 

αριθµ.241/4675/25-01-2012 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Στερεάς Ελλάδος – 

Θεσσαλίας «περί έγκρισης του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας.»  

18. Την αριθµ.54512/14-02-2012 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών «Περί επιχορήγησης 

των Περιφερειών της χώρας από τους Κ.Α.Π. έτους 2012 µε ποσό 28.310.000,00 € προς 

κάλυψη δαπανών ∆ακοκτονίας». 

19.  Την αριθµ 175/8-3-2010 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδος (αρ.πρακτικού 006 ) περί α) «έγκρισης διενέργειας ανοικτού δηµόσιου µειοδοτικού 

διαγωνισµού ανάδειξης αναδόχων για τον από εδάφους ψεκασµό ελαιοδέντρων στα πλαίσια 

του Προγράµµατος Συλλογικής Καταπολέµησης του ∆άκου Ελιάς έτους 2012 στην 

Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας) β) « την κατάρτιση της  προκήρυξης του διαγωνισµού  

δακοκτονίας 2012 και γ) Τη διενέργεια του διαγωνισµού» 



3 
 

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. Το Π.Δ. 113/2010 (Φ.Ε.Κ.194 Α/22-11-2010) «Περί ανάληψης υποχρεώσεων 

από τους Διατάκτες». 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Προκηρύσσουµε ∆ηµόσιο Ανοικτό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την επιλογή 

αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους ∆ολωµατικό ψεκασµό 

ελαιοδέντρων , στα πλαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής Καταπολέµησης του ∆άκου της 

Ελιάς έτους 2012 στην Περιφερειακή Ενότητα  Φωκίδας». και µε κριτήριο επιλογής την 

χαµηλότερη τιµή. 

 

1. Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε  Εκατόν εβδοµήντα µία χιλιάδες 

τριακόσια εξήντα ευρώ (171.360,00 ευρώ) . µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ,  πλέον ΦΠΑ 

είκοσι δύο χιλιάδες διακόσια εβδοµήντα έξη  ευρώ και ογδόντα λεπτά  (22.276,80 ευρώ), και 

συνολικά σε εκατόν ενενήντα τρείς χιλιάδες εξακόσια τριάντα έξη ευρώ και ογδόντα λεπτά 

(193.636,80 ευρώ). 

2. Η διάρκεια του έργου ορίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης και έως τις 

15/11/2012. 

3. Οι γενικοί και ειδικοί όροι του διαγωνισµού περιγράφονται αναλυτικά στα συνηµµένα τα οποία 

είναι  αναπόσπαστα µέρη της παρούσας. 

4. Η ανάδειξη του αναδόχου που αποτελεί αντικείµενο του διαγωνισµού δεν υποδιαιρείται σε επι 

µέρους περιοχές και οι διαγωνιζόµενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν µία και µόνο 

προσφορά  για το σύνολο των Τµηµάτων  του Πίνακα I του Παραρτήµατος Α. 

5.  Ο ∆ιαγωνισµός θα γίνει  στις 19/04/2012 σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Αρθρο 10 παρ.1 του 

Π.∆ 118/2007 όπου οι κανόνες δηµοσιότητας ορίζουν ότι το διάστηµα  µετά την δηµοσίευση 

της περίληψης της διακήρυξης  στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της 

Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο δεν µπορεί να είναι µικρότερο των 30 

ηµερών.  

6. Οι υποβαλλόµενες στο διαγωνισµό προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες 

για  εκατόν είκοσι  (120) ηµέρες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

7. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, 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. 
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8. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, η οποία προβλέπεται από τις 

διατάξεις του άρθρου 38 του Π.∆ 118/2007 όπως συµπληρώθηκε 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.  

9. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις δακοκτονίας του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται 

στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών». 

10. Οι δαπάνες δηµοσίευσης της προκήρυξης αρχικής και επαναληπτικής (εφόσον απαιτηθεί) 

στην εφηµερία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων βαρύνουν την Ε.Ε 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.  

11. Αντίγραφα της παρούσας, δίδονται από τα γραφεία της  ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 

Κτηνιατρικής Π.Ε Φωκίδας, οδός Γιδογιάννου 31 ,Τ.Κ 33100 , όροφος 1ος , (τηλ: 

2265350548, τηλεοµοιοτυπία: 2265350550) όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.  

12. Για την παραλαβή της προκήρυξης δεν προβλέπεται κόστος. Οι παραλαµβάνοντες την 

προκήρυξη, θα πρέπει να προσκοµίσουν πλήρη στοιχεία του ενδιαφεροµένου 

(ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθµός τηλεοµοιοτυπικής συσκευής (fax), 

ηλεκτρονική διεύθυνση(e-mail). Η προκήρυξη διατίθεται επίσης στην ιστοσελίδα της, 

http://fokida.gr 

13. ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την παρούσα προκήρυξη δίνονται από τη ∆/νση Αγροτικής  

Οικονοµίας  & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας  Φωκίδας  οδός Γιδογιάννου 31 Τ.Κ 

33100 Αµφισσα, κ. Κοροµπίλης Ηλίας Τηλ. 2265350548 email: i.korompilis@fokida.gr 

. 

 

                                                                            O  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 

 

ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ 

Κοινοποίηση: 

 

- Γραφείο Περιφερειάρχη 

- Γεν. ∆νση Π. Α .Ο. & Κ 

- Οικονοµική Επιτροπή Π.Ε. Φωκίδας 

-  Επιµελητήριο Φωκίδας 

- 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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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 
∆/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΩΚΙ∆ΑΣ 

 

Ταχ.∆/νση  : Γιδογιάννου 31                                                     
Ταχ.Κώδ.  : 33 100 
Πληροφορίες  : Η. Κοροµπίλης                          
Τηλέφωνο       : 2265350548    
Fax             : 2265350550                                           
e- mail  : i.korompilis@fokida.gr  

 

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

«Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων στα 

πλαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής Καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2012 

στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας» 

 

 

∆ιάρκεια του Έργου: έως 15.11.2012   

Προϋπολογισµός:  

Εκατον εβδοµήντα ένα τριακόσιες εξήντα χιλιάδεας Ευρώ (171.360,00 €) 

µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ  

 

                                       Το έργο χρηµατοδοτείται από Εθνικούς πόρους 

 

                                                                      ΑΜΦΙΣΣΑ  09/03/2012 
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Συνοπτικά Στοιχεία ∆ιαγωνισµού 

Ηµεροµηνία Αποστολής 
προκαταρτικής προκήρυξης 
για ∆ηµοσίευση: 

Στην Επίσηµη Εφηµερίδα των ΕΚ (ΕΕΕΚ):   ∆εν απαιτείται 
 

Ηµεροµηνία Αποστολής 
προκήρυξης σύµβασης  για 
∆ηµοσίευση: 

Στην Επίσηµη Εφηµερίδα των ΕΚ (ΕΕΕΚ):   ∆εν Απαιτείται 
 

Ηµεροµηνία Αποστολής στο 
ΦΕΚ 

Τ. ∆.∆.Σ. :       09-03-2012 

Ηµεροµηνίας ∆ηµοσίευσης 
στον Ηµερήσιο Τύπο:  

11-03-2012 

Καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής προσφορών:  

19-04-2012          ώρα Ελλάδος 09,00 π.µ 

Τόπος υποβολής προσφορών:  ∆/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΦΩΚΙ∆ΑΣ 
ΓΙ∆ΟΓΙΑΝΝΟΥ 31 Τ.Κ.  33100 
 

Αποσφράγιση προσφορών:   
19-4-2012      ώρα Ελλάδος: 09:00 π.µ 

Αναθέτουσα Αρχή:  ∆/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ  Π. Ε  . ΦΩΚΙ∆ΑΣ 
ΓΙ∆ΟΓΙΑΝΝΟΥ 31 Τ.Κ. 33100 

Παραλαβή προκήρυξης:  ∆/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΦΩΚΙ∆ΑΣ 
ΓΙ∆ΟΓΙΑΝΝΟΥ 31 Τ.Κ. 33100 

Είδος σύµβασης: Σύµβαση υπηρεσιών, κατηγορία  27 
Ταξινόµηση κατά CPV 

77100000  

Κριτήριο επιλογής Αναδόχου: Χαµηλότερη τιµή 
Προϋπολογισµός έργου 
∆ικαιώµατα προαίρεσης 

 Ευρώ 171.360,00 
Συνολικός ΦΠΑ ποσοστό 13% : 22.276,80  Ευρώ 
Σύνολο: 193.636,80  Ευρώ 

Χρηµατοδότηση  πιστώσεις από το λογαριασµό του Υπουργείου Εσωτερικών , που 
τηρείται στο Τ.Π.& ∆. µε τίτλο κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των 
Περιφερειών για την κάλυψη δαπανών δακοκτονίας απόφαση 
54512/14-02-2012 ΥΠ. ΕΣ . Α & Η. ∆ . 

 

 

Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων και ο πίνακας περιεχοµένων τίθενται για διευκόλυνση της 

ανάγνωσης και δεν λαµβάνονται υπόψη για την ερµηνεία της προκήρυξης. 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

      

ΆΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο παρών ανοικτός δηµόσιος διαγωνισµός διενεργείται µε σκοπό την επιλογή αναδόχου για την 

παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους ∆ολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων , στα πλαίσια του 

Προγράµµατος Συλλογικής Καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2012 στην Περιφερειακή 

Ενότητα Φωκίδας όπως περιγράφονται στον Πίνακα Ι του  Παράρτηµα Α και σύµφωνα µε τις 

Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήµατος Β. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο παρών διαγωνισµός διενεργείται σύµφωνα µε ισχύον νοµικό και θεσµικό πλαίσιο που 

περιλαµβάνεται στην απόφαση προκήρυξης του και τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτη στηρίζεται όπως 

διακήρυξης, προσφοράς, και απόφασης κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων 

σφαλµάτων ή παραδροµών. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΤΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στα γραφεία της ∆/νσης Αγροτ. Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε 

Φωκίδας, Γιδογιάννου 31, 33 100 Άµφισσα από την επιτροπή διαγωνισµού την 19 Απριλίου 

ηµέρα Πέµπτη και ώρα 09:00 π.µ.  

Η διάθεση της διακήρυξης γίνεται από από την ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής 

(Γιδογιάννου 31 ) της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας  και η παραλαβή της γίνεται είτε 

αυτοπροσώπως είτε µε ταχυµεταφορική (courier). Η καταληκτική προθεσµία για την λήψη των 

εγγράφων του διαγωνισµού είναι µέχρι έξι (6) µέρες πριν την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των 

προσφορών.  

 

Στην περίπτωση παραλαβής της διακήρυξης µέσω ταχυµεταφορικής (courier), η ∆/νση 

Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας  δεν έχει καµία 

απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της. Οι παραλήπτες της διακήρυξης θα 

πρέπει να συµπληρώνουν σχετικό έντυπο µε τα στοιχεία των ενδιαφεροµένων (όπως επωνυµία, 

διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου). 

 

Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της διακήρυξης διαπιστώσουν ότι το από αυτούς παραληφθέν 

αντίγραφο της δεν είναι, ενδεχοµένως, πλήρες, δικαιούνται να ζητήσουν από την Υπηρεσία νέο, 
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πλήρες αντίγραφο. Ενδεχόµενες προσφυγές κατά της νοµιµότητας του διαγωνισµού µε το 

αιτιολογικό της µη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της διακήρυξης, θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

Το πλήρες κείµενο της διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική µορφή µέσω του διαδικτύου στη 

διεύθυνση , http://fokida.gr 

H ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας αν και 

καταβάλει κάθε σχετική προσπάθεια, δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, 

πληρότητα και την ακρίβεια των κειµένων που βρίσκονται στην ηλεκτρονική της σελίδα.  

 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητούν εγγράφως συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις 

για το περιεχόµενο της παρούσας και τα έγγραφα του διαγωνισµού από  ∆/νση Αγροτικής 

Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας  τηλ. 2265350548, email 

i.korompilis@fokida.gr.  

 

Συµπληρωµατικές διευκρινίσεις – πληροφορίες παρέχονται το αργότερο έξι (6) εργάσιµες ηµέρες 

πριν από την εκπνοή της προθεσµίας που έχει καθοριστεί για την παραλαβή των προσφορών, 

και εφόσον αυτές έχουν ζητηθεί εγγράφως τουλάχιστον δώδεκα (12) ηµέρες πριν από την 

εκπνοή της προθεσµίας που έχει καθοριστεί για την παραλαβή των προσφορών. Οι διευκρινίσεις 

που ζητούνται θα αποστέλλονται γραπτώς στον ερωτώντα. 

 

Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές 

απαντήσεις εκ µέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου ή συµβούλου ή στελέχους διοίκησης της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

 

ΆΡΘΡΟ 4 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

  

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα, οι συνεταιρισµοί 

και οι ενώσεις νοµικών ή φυσικών προσώπων, οι κοινοπραξίες των ανωτέρω µε οποιοδήποτε 

συνδυασµό και εν γένει περισσότερα του ενός πρόσωπα, φυσικά ή νοµικά, που έχουν  τη 

δυνατότητα να παρέχουν υπηρεσίες για τον από εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδένδρων και 

έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόµιµα σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία ή έχουν συσταθεί 

σύµφωνα µε τη νοµοθεσία άλλου πλην της Ελλάδας κράτους µέλους της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονοµικού Χώρου και έχουν την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα 

τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, 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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Φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που λαµβάνει µέρος στην παρούσα διαδικασία δεν επιτρέπεται να 

συµµετάσχει σε περισσότερες της µιας προσφοράς για κάθε µία Περιοχή του Πίνακα Ι του 

Παραρτήµατος Α., µε ποινή αποκλεισµού του συνόλου των προσφορών στις οποίες συµµετέχει.  

 

 

ΑΡΘΡΟ  5 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Αποκλείονται από τη διαδικασία ανάθεσης παροχής υπηρεσιών όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια 

του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007 και συγκεκριµένα εάν: 

 

1. έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για έναν ή περισσότερους 

λόγους που απαριθµούνται κατωτέρω: 

 

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

της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (20), 

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

26ης Μαΐου 1997 (21) και στο άρθρο 3, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 

98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (22), 

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

οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (23), 

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

Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 

χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση από 

παράνοµες δραστηριότητες, 

ε) υπεξαίρεση (375 ΠΚ), απάτη (386, 388 ΠΚ), εκβίαση (385 ΠΚ), πλαστογραφία (216, 218 

ΠΚ), ψευδορκία (224 ΠΚ), δωροδοκία (235-237 ΠΚ) και δόλια χρεοκοπία (398 ΠΚ) ή 

της ανάλογης νοµοθεσίας του κράτους εγκατάστασης·. 

 

2. ένας προσφέρων ή, σε περίπτωση που είναι ένωση προσώπων, έστω και ένας 

συµµετέχων στην ένωση οικονοµικός φορέας: 

α) βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, παύση δραστηριοτήτων, 

συνδιαλλαγή των άρθρων 99 έως και 106 του Πτωχευτικού Κώδικα, ή διαδικασία 

αναδιοργάνωσης των άρθρων 107 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα ή σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις 

εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, 

β) κινήθηκε εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική 

διαχείριση, ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία προβλεπόµενη από τις εθνικές, 

νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, 
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γ) καταδικάσθηκε µε αµετάκλητη απόφαση για αδίκηµα που αφορά την επαγγελµατική 

διαγωγή, 

δ) έχει διαπράξει επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του διαγωνισµού ή 

σε σχέση µε την επαγγελµατική του ιδιότητα, που µπορεί να διαπιστωθεί µε 

οποιοδήποτε µέσο από την αναθέτουσα αρχή, 

ε) δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι 

εγκαταστηµένος ή σύµφωνα µε τη ελληνική νοµοθεσία, 

στ) δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά µε την πληρωµή των φόρων και τελών 

σύµφωνα µε τη ελληνική νοµοθεσία, 

ζ) είναι ένοχος υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των 

πληροφοριών που απαιτούνται. 

 

 Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω λόγοι 

αποκλεισµού ισχύουν για καθέναν από τους συµµετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν 

συντρέχει λόγος αποκλεισµού και για έναν µόνο συµµετέχοντα σε κοινή προσφορά, η 

υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισµό. 

 

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  6 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1.ΚΥΡΙΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 
Οι προσφέροντες υποβάλλουν, επί ποινή αποκλεισµού, στον υποφάκελο 

«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» τα κάτωθι δικαιολογητικά στην Ελληνική γλώσσα.  

 

α) Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής στο διαγωνισµό, αναγνωρισµένων πιστωτικών 

ιδρυµάτων ή άλλων νοµικών προσώπων που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ε.Ε. και 

έχουν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών µελών αυτό το δικαίωµα σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

στο άρθρο 25 του π.δ. 118/2007, ποσού ίσου µε το  5% του  προϋπολογισµού του υπό 

ανάθεσης του έργου.  

Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής πρέπει απαραίτητα να περιλαµβάνει επί ποινή αποκλεισµού 

τα στοιχεία όπως αυτά ορίζονται  στο άρθρo 15 της παρούσας και να είναι σύµφωνη µε το 

υπόδειγµα 1 του Παραρτήµατος ∆ 
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Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 

άρθρο 25 του Π∆ 118/2007. 

 

Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής του διαγωνιζοµένου που θα ανακηρυχθεί Ανάδοχος 

καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής, σε περίπτωση που αυτός δεν προσέλθει να 

υπογράψει τη σύµβαση µέσα στο προκαθοριζόµενο από την Αναθέτουσα Αρχή χρονικό 

διάστηµα για την υπογραφή.  

 

β) Έγκριση συµµετοχής και νόµιµος εκπρόσωπος: πρακτικά αποφάσεων του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) ή απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή 

Ε.Ε.) ή απόφαση του δεσµεύοντος φυσικού προσώπου ή οργάνου κάθε προσφέροντος, για την 

έγκριση συµµετοχής του στο διαγωνισµό, για τον ορισµό του νοµίµου εκπροσώπου (εκτός 

εάν η εξουσία προς εκπροσώπηση του υπογράφοντος απορρέει από το καταστατικό ή άλλη 

πράξη που έχει δηµοσιευθεί κατά τις κείµενες διατάξεις) καθώς και του τυχόν αντικλήτου του στο 

διαγωνισµό. 

 

Στην περίπτωση κοινοπραξίας προσκοµίζεται το ιδιωτικό συµφωνητικό σύστασης της 

κοινοπραξίας. Σε περίπτωση ένωσης, πρακτικά αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (σε 

περίπτωση Α.Ε.) ή απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) η οποία θα 

αναφέρει: 

 

i. την έγκριση συµµετοχής στο διαγωνισµό, 

ii. την έγκριση υποβολής κοινής προσφοράς µε τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης τα οποία θα 

αναφέρονται ονοµαστικά, 

iii. το µέρος του έργου (ποσοστό συµµετοχής) που αναλαµβάνει κάθε µέλος της ένωσης στην 

εκτέλεση του έργου, 

iv. τον ορισµό νοµίµου εκπροσώπου για το διαγωνισµό ή τον ορισµό κοινού νοµίµου 

εκπροσώπου της ένωσης για το διαγωνισµό και τον τυχόν ορισµό αντικλήτου της ένωσης 

για το διαγωνισµό µε πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, 

v. τον Συντονιστή/ επικεφαλής της ένωσης, 

vi. ότι τα µέλη της ένωσης που υπέβαλαν προσφορά ευθύνονται αλληλεγγύως, αδιαιρέτως 

και εις ολόκληρο έκαστο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, 

vii. ότι σε περίπτωση που επιλεγούν ως Ανάδοχοι, θα συστήσουν, εφόσον τους  ζητηθεί από 

την Αναθέτουσα Αρχή, κοινοπραξία, 

viii. ότι η κοινοπραξία θα συσταθεί µε σκοπό την παροχή των υπηρεσιών που προβλέπει η 

παρούσα διακήρυξη διαγωνισµού, ή η εταιρεία θα συσταθεί µε σκοπό µεταξύ άλλων την 

παροχή των υπηρεσιών που προβλέπει η παρούσα διακήρυξη διαγωνισµού, και η 

σύµβαση θα υπογραφεί µετά την έκδοση αριθµού φορολογικού µητρώου από την αρµόδια 

φορολογική αρχή, 
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ix. ότι τα µέλη της κοινοπραξίας θα είναι αλληλεγγύως, εξ ολοκλήρου και εξ αδιαιρέτου 

υπεύθυνα για την τήρηση των όρων της σύµβασης. 

 

γ) Νοµιµοποιητικά έγγραφα προσφέροντος: Στην περίπτωση νοµικού προσώπου, 

επικυρωµένο αντίγραφο του καταστατικού ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου του που να 

αποδεικνύει τη σύσταση του νοµικού προσώπου του προσφέροντος και τυχόν τροποποιήσεις 

του µαζί µε τα αντίστοιχα ΦΕΚ δηµοσίευσης όπου αυτή προβλέπεται.  

 

Στην περίπτωση φυσικού προσώπου βεβαίωση έναρξης επιτηδεύµατος από την αρµόδια 

Οικονοµική Αρχή (∆.Ο.Υ). 

 

δ) 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) τις Περιοχές  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, 

- 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,  
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- 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.  

  

2. 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. 

 

 

  Οι υποψήφιοι οφείλουν για τη συµµετοχή τους στο διαγωνισµό, εκτός των ανωτέρω 

δικαιολογητικών και τα κατωτέρω: 

 

Α) ∆ικαιολογητικά Πιστοποίησης  Χρηµατοοικονοµικής Ικανότητας 

Β) ∆ικαιολογητικά Πιστοποίησης  Τεχνικής Κατάρτισης 
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1. Κατάσταση σύµφωνα µε τον ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ του Παραρτήµατος Β της παρούσας. 

2.Πρόσφατα Επικυρωµένα αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας των γεωργικών ελκυστήρων 

3. Πρόσφατα Επικυρωµένα αντίγραφα αδειών οδήγησης των οδηγών των γεωργικών 

ελκυστήρων. (Οι οδηγοί να έχουν τη δυνατότητα να παρουσιαστούν στην περιοχή ψεκασµού 

εντός 24 ωρών ). 

4. Σύµβαση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης Γεωπόνου για το διάστηµα από 15/6/2012 

έως 15/11/2012, εφόσον ο ίδιος ο ανάδοχος δεν είναι γεωπόνος, καθώς επίσης αντίγραφο του 

πτυχίου του Γεωπόνου και άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος  

5. Μια Υπεύθυνη ∆ήλωση θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής(επί ποινή απορρίψεως)  

από αρµόδια αρχή στην οποία θα δηλώνονται τα παρακάτω: 

1.. ότι για τα αναφερόµενα στην συνηµµένη κατάσταση (ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ) ονοµατεπώνυµα αυτών 

που θα εργαστούν στη δακοκτονία, έχει εξασφαλιστεί η συνεργασία µε κάθε νόµιµο 

τρόπο (π.χ. υπογραφή συµβάσεων, υπεύθυνων δηλώσεων κ.λ.π.) για το χρονικό 

διάστηµα 15/6/2012 έως 15/11/2012. 

2. ότι θα εξασφαλίσουν τον απαραίτητο αριθµό ψεκαστήρων πλάτης που απαιτούν τα 

συνεργεία ψεκασµού και ότι σε κάθε συνεργείο θα υπάρχουν και δύο (2) εφεδρικοί 

ψεκαστήρες. 

3. ότι όλες οι υπογραφές των εργαζοµένων που αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ είναι γνήσιες. 

4. Ότι θα παρέχει στους ψεκαστές µέσα προστασίας (φόρµες µάσκες γάντια κ.λ.π.) όπως 

αναφέρονται στο Παράρτηµα Β (Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας προκήρυξης, τα 

οποία θα χρησιµοποιούν κατά την ώρα εκτέλεσης των ψεκασµών. 

5. ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

Στην περίπτωση που ο συµµετέχων είναι νοµικό πρόσωπο, αγροτικός συνεταιρισµός ή ένωση 

αγροτικών συνεταιρισµών, την υπεύθυνη δήλωση θα την υπογράψει ο νόµιµος εκπρόσωπός 

τους όπως ο νόµος ορίζει. 

 

ΑΡΘΡΟ  7 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, 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 άρθρο 14 του ν. 2672/1998 

(ΦΕΚ Α' 290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισµένο φάκελο, όλα τα επί µέρους δικαιολογητικά 

της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007.  

Τα δικαιολογητικά αυτά είναι τα ακόλουθα: 

 

1 Έλληνες Πολίτες: 

Οι Έλληνες πολίτες υποβάλλουν τα κάτωθι αναφερόµενα δικαιολογητικά.  

(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση 

της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε 
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αµετάκλητη δικαστική απόφαση: για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του 

Π.∆. 60/2007, ή για άλλο αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους 

δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήµατα της 

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

και της δόλιας χρεοκοπίας. 

 

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

πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι 

δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, παύση δραστηριοτήτων, 

συνδιαλλαγή των άρθρων 99 έως και 106 του Πτωχευτικού Κώδικα, ή διαδικασία 

αναδιοργάνωσης των άρθρων 107 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα και ότι δεν τελούν υπό 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστικής διαχείρισης ή παύσης 

δραστηριοτήτων. 

 

(3) 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. Εάν το προσωπικό που απασχολείται στον προς κατακύρωση 

ανάδοχο ανήκει σε παραπάνω του ενός ασφαλιστικούς φορείς, απαιτείται πιστοποιητικό από 

όλους τους εν λόγω ασφαλιστικούς φορείς. 

 

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή 

τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και 

αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω 

έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, απαιτείται 

σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος, από αρµόδια αρχή του ∆ηµοσίου ή του οικείου ΟΤΑ 

  

2 Αλλοδαποί Πολίτες: 

 

Οι αλλοδαποί πολίτες υποβάλλουν τα πιστοποιητικά της ως άνω παραγράφου 2.3.3.1 ή άλλα 

ισοδύναµα έγγραφα εκδοθέντα από τις κατά περίπτωση αρµόδιες δικαστικές ή διοικητικές αρχές 

της χώρας εγκατάστασής τους.  

 

3 Τα Νοµικά Πρόσωπα: 

 

Τα νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά, υποβάλουν τα εξής έγγραφα: 

 

(1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β της παρ. 2 του  άρθρου 

6 του Π.∆ 118/2007 αντίστοιχα  
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(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 εταιρείες (Α.Ε.), 

απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής 

αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν 

καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) 

του εδ. α της παρ. 2 του  άρθρου  6 του Π.∆ 118/2007. 

(4) Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της 

περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου  6 του Π.∆ 118/2007 , 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 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. 

 

4. Οι Συνεταιρισµοί: 

(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της 

ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής 

αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού 

του Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα 

αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του  άρθρου   6 του Π.∆ 118/2007. 

(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του  άρθρου  6 του Π.∆ 

118/2007 εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β 

της παρ. 2 του άρθρου  6 του Π.∆ 118/2007, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς 

συνεταιρισµούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του  άρθρου.  6 του 

Π.∆ 118/2007 

(3) Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 

 

ε. Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 
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Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην 

'Ένωση. 

 

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

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

παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά ως εξής:  

α) Εφόσον πρόκειται για διαγωνισµό µε προϋπολογισθείσα αξία ίση ή ανώτερη των 

προβλεποµένων ορίων της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4  του Π.∆ 118/2007 , από ένορκη 

βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. 

 Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί 

µε υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της 

χώρας, στην οποία είναι εγκατεστηµένος ο προµηθευτής. 

β) Εφόσον πρόκειται για διαγωνισµό µε προϋπολογισθείσα αξία κατώτερη των προβλεποµένων 

ορίων της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.∆ 118/2007, από υπεύθυνη δήλωση του 

προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας 

εγκατάστασης. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην 

συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο 

συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. 

5. Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 1 του παρόντος 

συνιστά λόγο αποκλεισµού του προµηθευτή από τον διαγωνισµό. 

6. Η απαρίθµηση των δικαιολογητικών τα οποία µπορούν να ζητηθούν, σύµφωνα µε το παρόν 

άρθρο είναι περιοριστική. 

 

6. Ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 

α). Η ένωση προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από 

όλους τους προµηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτηµένο 

µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και 

το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης προµηθευτών. 

β) Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση 

κατακύρωσης ή ανάθεσης της προµήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης 

της σύµβασης. 

γ) Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος της 

ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης 

των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής 

προσφοράς µε την ίδια τιµή. 
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Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα 

µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και τους ίδιους 

όρους. 

Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. 

Η αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε απόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρµόδιου για τη 

διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

 ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  - ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύµφωνες µε όλους τους όρους, τις 

προϋποθέσεις, το νοµικό πλαίσιο και τις προδιαγραφές της προκήρυξης. 

 

1.  Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε φάκελο σφραγισµένο, σε δύο αντίγραφα, και 

υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα υπό τη µορφή ενός ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ. 

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. 

 

3. Ο φάκελος (κυρίως φάκελος) των προσφορών πρέπει απαραίτητα να φέρει τις εξής 

ενδείξεις : 

 

- Τα στοιχεία του προσφέροντος : 

   - Τον αποδέκτη :  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙ∆ΑΣ 

 ∆/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΓΙ∆ΟΓΙΑΝΝΟΥ 31 Τ.Κ 33100 

- ΠΡΟΣΦΟΡΑ : «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους ∆ολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων , 

στα πλαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής Καταπολέµησης του ∆άκου της 

Ελιάς έτους 2012 στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας»  

 

- Αριθµός Απόφασης Προκήρυξης :    1/2012           Αρ. Πρωτ.  ………………. 

- 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.                
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4. Μέσα στο φάκελο προσφοράς (κυρίως φάκελος) τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο 

φάκελο όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 6,  µε την 

ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ». καθώς και η εγγύηση συµµετοχής.  

Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται σε χωριστό 
σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

          

5.  Οι φάκελοι ∆ικαιολογητικών και  οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν  και τις ενδείξεις του 

κυρίως φακέλου. 

 

6. Σε περίπτωση που όλα τα δικαιολογητικά (δικαιολογητικά συµµετοχής, προϋποθέσεις 

συµµετοχής κ.λ.π.) δεν είναι δυνατό λόγω του 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.  

Στην περίπτωση αυτή ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς τοποθετείται στον κυρίως 

φάκελο της προσφοράς και όχι στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 

 

7.   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. 

 

8. 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. 

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

 10. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν όσους µετέχουν στο διαγωνισµό για  εκατόν είκοσι (120) 

ηµέρες από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. 

 11. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από τη διακήρυξη, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

12.  Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από 

τη λήξη της κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα εκατόν πενήντα (150) ηµερών. Μετά τη 

λήψη και του ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης, τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού 
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µαταιώνονται εκτός και αν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει ότι η συνέχεια του διαγωνισµού 

εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε καλούνται οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό να 

επιλέξουν την παράταση της προσφοράς τους ή όχι. Ο διαγωνισµός συνεχίζεται µε όσους 

παρατείνουν την προσφορά. 

13. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

14. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού, 

µπορούν να παρίστανται όσοι υπέβαλαν προσφορά ή οι εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποί 

τους. 

15 ∆εν χρειάζεται να κατατεθούν στην επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισµού οι συµβάσεις, οι 

υπεύθυνες δηλώσεις και τα άλλα έγγραφα µε τα οποία οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό 

εξασφάλισαν τις προαναφερόµενες συνεργασίες. 

      Αυτά θα παραµείνουν στο διαγωνιζόµενο να τα ελέγξει η επιτροπή είτε κατά την      

αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών, είτε αν δηµιουργηθεί πρόβληµα. 

 

   16 Στην περίπτωση που ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση των παρ. 

1.ε και 3.5 του άρθρου 6 της παρούσης ή ο υπόχρεος δεν προσκοµίσει εγκαίρως ή 

προσηκόντως κατά το στάδιο κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 

δικαιολογητικά του άρθρου 7 εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις που προβλέπονται στο 

άρθρο 20 του Π.∆ 118/07 

 

 

 

ΆΡΘΡΟ 9 

Αναλυτική περιγραφή απαιτούµενων στοιχείων τεχνικής ικανότητας  

Κάθε συµµετέχων στο ∆ιαγωνισµό, για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του έργου, θα πρέπει να 

διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά. 

α) Ικανότητα συγκρότησης συνεργείων για κάθε Τοπική κοινότητα σύµφωνα µε τον Πίνακα Ι του 

Παραρτήµατος Α της παρούσας. 

β) Απασχολεί γεωπόνο πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το διάστηµα από 

15/6/2012 έως 15/11/2012. 

γ) Σε περίπτωση αδυναµίας συγκρότησης συνεργείων ψεκασµού σε κάποια τοπική ενότητα , 

από αυτά που παρουσιάστηκαν στο διαγωνισµό, ο ανάδοχος που θα αναλάβει το έργο θα 

υποστεί τις συνέπειες της ψευδούς δηλώσεως καθώς και τις συνέπειες που προβλέπονται από 

το διαγωνισµό για την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 
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ΆΡΘΡΟ 10 

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.  

Στην περίπτωση αυτή το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης µαζί µε τα δικαιολογητικά και 

τον σφραγισµένο φάκελο που περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία, παραδίνονται στην ∆.Α.Ο.Κ  Π.Ε 

Φωκίδας 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 
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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 που προβλέπεται στο άρθρο 6 της παρούσας.  

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 όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 

6  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. 

 

ΆΡΘΡΟ 11 

∆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.   
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ΆΡΘΡΟ 12 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Η διάρκεια όλου του έργου για τον από εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων στα 

πλαίσια του προγράµµατος Συλλογικής Καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2012 κατά 

τα οριζόµενα στην παρούσα είναι για πέντε (5) µήνες (από 15/6 έως 15/11) .  

 

ΆΡΘΡΟ 13 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

 

1. Η προσφερόµενη τιµή θα αφορά το σύνολο των  ελαιοκοµικών περιοχών του ΠΙΝΑΚΑ Ι 

του Παραρτήµατος Α. Σε καµιά περίπτωση δεν θα γίνονται δεκτές προσφορές  που 

αφορούν  Τµήµα η Τµήµατα αυτού .  

2. Η τιµή θα δίνεται σε ευρώ (€) και θα αναφέρεται ανά προστατευόµενο ελαιόδεντρο. Οι 

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

3. Προσφορές που αναφέρονται σε άλλο τρόπο αµοιβής του αναλαµβανόµενου έργου 

απορρίπτονται. 

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

επιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ. 

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

για φόρο εισοδήµατος. 

6. Ο ΦΠΑ (13%) θα βαρύνει την Υπηρεσία και δεν θα συµπεριλαµβάνεται στην τιµή 

προσφοράς. 

7. Η ανώτερη τιµή δεν πρέπει να υπερβαίνει την τιµή που αναγράφεται στον Πίνακα  ΙΙΙ του 

Παραρτήµατος Β 

 

ΆΡΘΡΟ 14 

ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί δικαίωµα αύξησης του αριθµού των ψεκασµών στην 

περίπτωση που οι κλιµατολογικές συνθήκες ή το ύψος του δακοπληθυσµού το απαιτούν. 

Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα εξαίρεσης περιοχών ενός τµήµατος στις οποίες 

διαπιστώνει ότι δεν υφίστανται οι απαραίτητες προϋποθέσεις εφαρµογής του προγράµµατος 

δακοκτονίας  (εφαρµόζεται όταν η καρποφορία ελαιοδέντρων είναι µεγαλύτερη από 25% για τις 

ελαιοποιήσιµες και 20% για τις βρώσιµες) καθώς και διενέργειας λιγότερων ψεκασµών από 

αυτών που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη αν το ύψος του δακοπληθυσµού δεν 

επιβάλλει τη διενέργεια ψεκασµού. 
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ΆΡΘΡΟ 15 

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. 

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 του προϋπολογισµού τριών (3) γενικών ψεκασµών , συν το ΦΠΑ µε 

βάση την τιµή που ορίζεται στον ΠΙΝΑΚΑ ΙΙΙ του παραρτήµατος Β της παρούσας και 

συντάσσεται σύµφωνα µε το Υπόδειγµα 1 του 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 ∆), το 

ύψος της οποίας αντιστοιχεί (σε ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας τριών  

(3) ψεκασµών , 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 

 (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 των 

εργασιών της δακοκτονίας (30 Νοεµβρίου 2012: λήξη εργασιών δακοκτονίας). 

4. Εγγύηση προκαταβολής δεν θα δοθεί. 

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

τη λήξη των εργασιών της δακοκτονίας.  
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6. Αν η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης εξαντληθεί ή µειωθεί λόγω των κυρώσεων, 

τότε προ της έναρξης κάθε ψεκασµού θα πρέπει να ανατιµάται στην αρχική της τιµή. 

 

ΆΡΘΡΟ 16 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

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

σχετική ανακοίνωση που περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:  

α. Την προς ψεκασµό περιοχή 

β. Τον αριθµό των ελαιοδέντρων  

γ. Την τιµή ανά προστατευόµενο ελαιόδεντρο 

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. 

 

ΆΡΘΡΟ 17 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

1. Μετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, εκδίδεται απόφαση έγκρισης 

αποτελέσµατος της δηµοπρασίας από τον Περιφερειάρχη και για την ανάθεση υπογράφεται 

σύµβαση από το Περιφερειάρχη ή όποιος σύµφωνα µε την ανάθεση αρµοδιοτήτων δύναται 

να υπογράφει «Με εντολή Περιφερειάρχη» και τον ανάδοχο. 

2. Η σύµβαση περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία όπως προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του Π∆ 

118/2007  έντυπο δε αυτής , επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη .(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ) 

3. 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. 

4. 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. 

5. Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν όλοι οι ψεκασµοί στο τέλος της περιόδου 

ψεκασµών (15-11-2012) έχουν γίνει σύµφωνα µε όλους τους όρους της προκήρυξης. 
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ΆΡΘΡΟ 18 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΨΕΚΑΣΜΩΝ 

O χρόνος ψεκασµού διαρκεί 5 µήνες (από 15/6 έως 15/11). 

 

ΆΡΘΡΟ 19 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

 

1. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης της έναρξης ή περάτωσης ή ενδιαµέσου 

διακοπής συγκεκριµένου ψεκασµού επιβάλλεται στον ανάδοχο πρόστιµο για κάθε µέρα 

αδικαιολόγητης καθυστέρησης των ψεκασµών. 

     Συγκεκριµένα: 

� Για καθυστέρηση µίας (1) ηµέρας στον ανάδοχο καταλογίζεται πρόστιµο ίσο µε 0,5% της 

συµβατικής αξίας ( χωρίς το ΦΠΑ ) των ψεκαζοµένων ελαιοδέντρων που αναφέρονται στην 

εντολή ψεκασµού. 

� Για την καθυστέρηση δύο (2) ηµερών στον ανάδοχο καταλογίζεται πρόστιµο ίσο µε 2% 

της συµβατικής αξίας ( χωρίς το ΦΠΑ ) των ψεκαζοµένων ελαιοδέντρων που αναφέρονται 

στην εντολή ψεκασµού. 

� Για καθυστέρηση τριών ηµερών στον ανάδοχο καταλογίζεται πρόστιµο ίσο µε 5% της 

συµβατικής αξίας ( χωρίς το ΦΠΑ ) των ψεκαζοµένων ελαιοδέντρων που αναφέρονται στην 

εντολή ψεκασµού. 

Το ποσό παρακρατείται από την αµοιβή ή την εγγύηση. 

 

Το ποσό παρακρατείται από την αµοιβή ή την εγγύηση. 

2.  Αν η καθυστέρηση είναι άνω των τριών (3) ηµερών ο ανάδοχος κατόπιν αποφάσεως του 

Περιφερειάρχη κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα απ΄ αυτήν και 

επιβαρύνεται µε τη διαφορά µεταξύ δύο προσφορών για όλους τους υπόλοιπους ψεκασµούς. 

3.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, εκπίπτεται υπέρ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατά το 

ποσοστό των µη εκτελεσθέντων έργων και ο ανάδοχος αποκλείεται προσωρινά ή µόνιµα του 

διαγωνισµού της δακοκτονίας. Επίσης καταλογίζεται σε βάρος του ζηµιά που άµεσα ή έµµεσα 

έχει προκύψει από τη µη εκτέλεση της σύµβασης. 

4.  Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος αν η καθυστέρηση οφείλεται στην υπηρεσία ή σε 

λόγους ανωτέρας βίας. Η επίκληση λόγων ανώτερης βίας µπορεί να γίνεται αυθηµερόν (24 

ώρες) και εντός τριών (3) ηµερών η προσκόµιση των αποδεικτικών στοιχείων. ∆ιαφορετικά χάνει 

το δικαίωµα να επικαλεσθεί εκ των υστέρων τους λόγους ανωτέρας βίας. 

5.  Οι Αποφάσεις του Περιφερειάρχη περί καθορισµού και καταλογισµού των από την παρούσα 

προβλεπόµενων κυρώσεων αποτελούν βέβαιους και εκκαθαρισµένους τίτλους απαιτήσεων της 

Περιφέρειας., αναγνωρίζονται δε ως τέτοιοι από τους αναδόχους. 
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ΆΡΘΡΟ 20 

ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος στις παρακάτω περιπτώσεις: 

α. Όταν δεν υπογράφει τη σύµβαση στην προθεσµία που ορίζεται από τη διακήρυξη αυτή. 

β. Όταν δεν τηρήσει τους όρους της σύµβασης. 

 

ΆΡΘΡΟ 21 

∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ 

 

 Η διαπίστωση της καλής εκτέλεσης των ψεκασµών γίνεται µε πρακτικό που συντάσσεται 

και υπογράφεται από τους Επόπτες δακοκτονίας και από τον ανάδοχο ή εκπρόσωπό του και 

θεωρείται από τον ∆/ντή  Εργασιών ∆ακοκτονίας. 

Το πρακτικό θα συντάσσεται βάσει των ηµερήσιων δελτίων εργασίας , τα οποία θα συντάσσονται 

από τον τοµεάρχη , θα συνυπογράφονται από τον τοµεάρχη και τον ανάδοχο ή τον εκπρόσωπό 

του και  του συγκεντρωτικού δελτίου εργασίας που προκύπτει από τα ηµερήσια δελτία εργασίας   

και θα συνυπογράφετε από τον ανάδοχο τους  επόπτες δακοκτονίας και τον ∆/ντη εργασιών 

δακοκτονίας  . 

Τα προστατευόµενα ελαιόδεντρα θα υπολογίζονται από τη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & 

Κτηνιατρικής  βάσει των δικών της στοιχείων. 

Σε περίπτωση διαφωνίας του εργολάβου ως προς την ψεκασθείσα έκταση ή άλλο θέµα 

παραπέµπεται σε επιτροπή καθοριζόµενη από το ∆/ντή Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής  η 

απόφαση της οποίας είναι οριστική και τελεσίδικη και δεν υπόκειται σε κανένα ένδικο µέσο. 

 
 

ΆΡΘΡΟ 22 

ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 Απαγορεύεται µε ποινή έκπτωσης η εκχώρηση από τον ανάδοχο µέρους ή του συνόλου 

του κατακυρωθέντος έργου, χωρίς ειδική έγκριση της υπηρεσίας και υπογραφή της σχετικής 

πράξης. 

 

ΆΡΘΡΟ 23 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

 

1. Υποχρεώσεις 

Ο µειοδότης στο όνοµα του οποίου θα γίνει κατακύρωση της εργασίας υποχρεούται να 

προσκοµίσει για την υπογραφή της σύµβασης τα εξής: 

α. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύµβασης που θα συνταχθεί σύµφωνα µε τα 

προηγουµένως αναφερθέντα (άρθρο 15, της παρούσας) και µετά να υπογράψει τη σύµβαση. 

β. Αριθµό τηλεφώνου και φαξ µε το οποίο θα επικοινωνεί η Υπηρεσία µαζί του. 
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2. Κυρώσεις 

Σε περίπτωση κατά την οποία ο µειοδότης κληθεί κατά την προηγούµενη παράγραφο και δεν 

προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης, το κατά νόµο αρµόδιο όργανο γνωµοδοτεί, αφού 

έχει καλέσει τον ενδιαφερόµενο για παροχή εξηγήσεων και µε απόφαση του Περιφερειάρχη 

επιβάλλονται αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις: 

α. Έκπτωση του αναδόχου από την στο όνοµά του κατακύρωση και από κάθε δικαίωµά του απ΄ 

αυτή. 

β. Κατάπτωση της εγγύησης συµµετοχής στο διαγωνισµό. 

γ. Την επανάληψη του διαγωνισµού σε βάρος του ή την ανάθεση της εργασίας σε βάρος του 

επίσης στους αµέσως από αυτόν µειοδότες που έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό ή σε άλλο 

ανάδοχο που θα αναδειχθεί καθ΄ οιονδήποτε τρόπο. 

δ. Τον καταλογισµό σε βάρος του της τυχόν επί πλέον διαφοράς µεταξύ της τιµής κατακύρωσης 

και της τιµής στην οποία το δηµόσιο θα αναθέσει ή θα ήταν δυνατό να αναθέσει την 

κατακυρωθείσα εργασία καθώς και κάθε άµεση ή έµµεση ζηµιά που θα προκύψει λόγω µη 

υπογραφής της σύµβασης. 

ε. Πρόσκαιρο ή διαρκή αποκλεισµό του µειοδότη από τους διαγωνισµούς δακοκτονίας. 

 

3. Προσδιορισµός ζηµιάς 

Σε όσες περιπτώσεις η ζηµιά του δηµοσίου δεν δύναται να προσδιορισθεί βάσει αποτελεσµάτων 

διαγωνισµού, ο προσδιορισµός αυτής ενεργείται µε απόφαση του αρµόδιου κατά νοµό οργάνου, 

βάσει πάντως, κατά την κρίση αυτού του στοιχείου, πάντως όµως µε βάση τις αρχές της καλής 

πίστης, λαµβανοµένων υπόψη και των συναλλακτικών ηθών. 

 

ΆΡΘΡΟ 24 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΠΛΗΡΩΜΗ 

 

 Για την πληρωµή της αξίας του ψεκασµού θα προσκοµίζεται στην υπηρεσία Τιµολόγιο ή 

∆ελτίο Παροχής Υπηρεσιών θεωρηµένο από την αρµόδια ∆ΟΥ καθώς και κάθε άλλο 

δικαιολογητικό, που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 

πληρωµή. 

 Η πληρωµή της αµοιβής του αναδόχου θα γίνει µετά το πέρας των ψεκασµών και τη 

σύνταξη του σχετικού πρακτικού διενέργειας ψεκασµού όπως προβλέπεται από την παρούσα.  

 Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται πάντοτε αµέσως µετά των εκταµίευση των 

πιστώσεων που έχουν εξασφαλιστεί απ’ το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 
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ΆΡΘΡΟ 25 

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

 

Οι πιστώσεις µεταφέρονται από το λογαριασµό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται 

στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των 

Περιφερειών».  

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 26 

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 

  

 

                                                ΚΛΕΡΑΡΧΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ
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    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Α 

ΠΙΝΑΚΑΣ  Ι  : ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ∆ΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ       
 ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ Ή 

ΤΟΠΙΚΕΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

ΠΡΟΣΤ/ΝΑ 
∆ΕΝΤΡΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ & 
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ 

 ΤΜΗΜΑ 1   

1. Αµφισσας 

440,000 

Ένα συνεργείο µε είκοσι (20) ψεκαστικά µη-
χανήµατα και  ψεκαστή (αυλοφόρο) σε κάθε 
µηχάνηµα. 
 
 
Ένα όχηµα µεταφοράς νερού και υλικών για 
τον ψεκασµό 

2. Ελαιώνα 
3. ∆ροσοχωρίου 
4. Προσηλίου 
5. Αγίου Γεωργίου 
6. Αγίου Κων/νου 
7. Σερνικακίου 
8. Αγίας Ευθυµίας 

Φυσικό όριο διαχωρισµού από το επόµενο Τµήµα 2 ορίζεται η Εθνική Οδός 
Αµφισσας (τοποθεσία Κακανού) – ∆ελφών 

 ΤΜΗΜΑ 2   

1. Ιτέας 

310,000 

Ένα συνεργείο µε δέκα πέντε (15) ψεκαστικά 
µηχανήµατα και  ψεκαστή (αυλοφόρο) σε 
κάθε µηχάνηµα. 
 
 
Ένα όχηµα µεταφοράς νερού και υλικών για 
τον ψεκασµό 

2. Κίρρας 
3. Χρισσού 
4. ∆ελφών 
5. Τριταίας 
6. ∆εσφίνας 
 ΤΜΗΜΑ 3   

1. Γαλαξιδίου 

230,000 

Ένα συνεργείο µε δέκα  (10) ψεκαστικά 
µηχανήµατα και  ψεκαστή (αυλοφόρο) σε 
κάθε µηχάνηµα. 
 
 
 
Ένα όχηµα µεταφοράς νερού και υλικών για 
τον ψεκασµό 

2. Βουνιχώρας 
3. Πεντεορίων 
4. Αγίων Πάντων 
5. Πανόρµου 
6. Ερατεινής 
7. Αµυγδαλιάς 
8. Τολοφώνας 
 ΤΜΗΜΑ 4   

1. Καλλιθέα 

210,000 

Ένα συνεργείο µε οχτώ (8) ψεκαστικά 
µηχανήµατα και  ψεκαστή (αυλοφόρο) σε 
κάθε µηχάνηµα. 
 
∆ύο (2) οχήµατα µεταφοράς νερού και υλικών 
για τον ψεκασµό 

2. Αγιος Νικόλαος 
3. Αγ Σπυρίδωνας 
4. Γλυφάδα 
5. Ελαία 
6. Τριζόνια 
7. Σεργούλα 
8. Μαραθιάς-Πύργος 
9. Μοναστηράκι 
10. Μανάγουλη 
11. Μαλάµατα 
12. Καστράκι 
13. Τρίκορφο 
14. Ευπάλιο 
15. Κλήµα 
16. ∆ροσάτο 
17. Φιλοθέη 
18. Κάµπος 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 
 ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ  Ή 

ΤΟΠΙΚΕΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

ΠΡΟΣΤ/ΝΑ 
∆ΕΝΤΡΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ & 
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ 

 ΤΜΗΜΑ 1   

  

  

  
  
  
  
  
  
  
 ΤΜΗΜΑ 2   

  

  

  
  
  
  
  
 ΤΜΗΜΑ 3   

  

  

  
  
  
  
  
  
  
 ΤΜΗΜΑ 4   

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

Σηµείωση : Συµπληρώνεται από τον προσφεροντα. 
                    Τα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ Ι . 
 

 
Αµφισσα …./…./…. 
 
Ο Προσφέρων 
(Υπογραφή-Σφραγίδα) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  Ι Ι Ι   
 
 

  ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΕΛΑΙΟ∆ΕΝ∆ΡΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

  
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ 

ΕΛΑΙΟ∆ΕΝΤΡΑ 
ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΙΜΗ σε € 

Ανά προστατευόµενο ελαιόδεντρο 
1.190.000 0,048 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Ι. ΓΕΝΙΚΑ 
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει όλα τα δέντρα που αναφέρονται στην 

προκήρυξη, ψεκάζοντας τα όσες φορές χρειαστεί µε την ίδια τιµή. 
2. Οι ψεκασµοί θα γίνουν από 15/6 έως 15/11. Η έκταση και η ηµεροµηνία έναρξης του 

ψεκασµού θα καθορίζεται από τη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής  µετά από 
έγγραφη εντολή.  

3. Ο ανάδοχος  υποχρεούται να αρχίσει τον ψεκασµό µέσα σε 24 ώρες από την ειδοποίηση 
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην εντολή ή αν υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας, οι οποίοι 
πρέπει να αναφερθούν εγγράφως εντός 24 ωρών από τον εργολάβο στην υπηρεσία. 

4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται πρόθυµα στις υποδείξεις των γεωπόνων 
της δακοκτονίας (Επόπτες – Τοµεάρχες). 

5. Σε περίπτωση που ο ψεκασµός δε γίνεται σύµφωνα µε τους όρους και τις υποδείξεις της 
∆/νσης Οικονοµίας & Κτηνιατρικής , ο ανάδοχος πέραν των κυρώσεων που αναφέρονται 
στα άρθρα της παρούσας διακήρυξης δε θα αµείβεται για το εκτελεσθέν έργο την ηµέρα 
αυτή και θα του καταλογίζεται και η αξία των χρησιµοποιηθέντων φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων για την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού. Επί πλέον ο χρόνος που χάθηκε 
µέχρι την εφαρµογή του σωστού ψεκασµού, λογίζεται σαν υστέρηση έναρξης και 
επιβάλλονται οι προβλεπόµενες κυρώσεις. 

6. Εφόσον ο ανάδοχος τηρήσει τις οδηγίες της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής  
για τους ψεκασµούς δεν φέρει ευθύνη για την αποτελεσµατικότητα των ψεκασµών. 

7. Τα δακοκτόνα υλικά παρέχονται στον ανάδοχο δωρεάν και παραδίδονται σ΄ αυτόν από το 
Λογιστή – ∆ιαχειριστή – Αποθηκάριο στην αποθήκη του Τ.Π.Ε.  Αυτά µεταφέρονται και 
διανέµονται στα συνεργεία, ευθύνη & δαπάνη του αναδόχου. . 

     Τα περισσεύµατα κάθε ψεκασµού ή όποια άλλα αποθέµατα, θα µένουν στον ανάδοχο, θα 
           φυλάσσονται σε κλειστούς και δροσερούς χώρους καλά ασφαλισµένους µέχρι τελικής 
           παράδοσης.  

     Για το σκοπό αυτό θα πρέπει ο  ανάδοχος να ορίσει το χώρο καθώς και τον υπεύθυνο 
     για τη φύλαξη των υλικών δακοκτονίας και να το γνωστοποιήσει εγγράφως στη ∆/νση  
     Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής  σε  κάθε ∆ηµοτική ή Τοπική Κοινότητα. 
8. Τα κενά δοχεία των δακοκτόνων υλικών είναι δηµόσιο υλικό και αποτελούν και 

αποδεικτικό υλικό χρήσης τους. Γι΄ αυτό θα τοποθετούνται χωρίς υπολείµµατα στα 
χαρτόκουτα που ήταν γεµάτα και θα παραδίδονται από τον ανάδοχο στο Λογιστή – 
∆ιαχειριστή – Αποθηκάριο του Τ.Π.Ε. στην αποθήκη του Τ.Π.Ε.  

     Θα γίνεται αυστηρός έλεγχος στη διαχείριση των υλικών και θα καταλογίζεται η αξία τους 
      στους υπευθύνούς της. 
9. Ο ανάδοχος θα πρέπει να ειδοποιεί τις ∆ηµοτικές ή Τοπικές Κοινότητες για την έναρξη 

των ψεκασµών και να συνεργάζεται στενά µε αυτές για τη σύνταξη προγράµµατος 
ψεκασµού των τοποθεσιών της ∆ηµοτικές ή Τοπικές Κοινότητες ανά ηµέρα, ώστε να 
ειδοποιούνται τόσο οι ελαιοπαραγωγοί όσο οι κτηνοτρόφοι και οι µελισοκόµοι. 

10. Ο ανάδοχος θα µεριµνά για την άριστη λειτουργία των ψεκαστικών µηχανηµάτων και 
ψεκαστήρων, έχοντας και αρκετά επιπλέον των απαραιτήτων σε ετοιµότητα (ρεζέρβες) 
ώστε να µην παρουσιάζεται καµία καθυστέρηση την ώρα των ψεκασµών. 

11. Οι εργαζόµενοι θα πρέπει να έχουν την απαραίτητη από το νόµο ηλικία και µάλιστα θα 
πρέπει να αποφεύγονται οι ακραίες ηλικίες (να είναι 20-60 ετών). 

12. Ευθύνη του ανάδοχου θα πρέπει να λάβουν γνώση όλοι οι εργάτες των τεχνικών 
προδιαγραφών της δακοκτονίας. 

13. Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωρίζει και να είναι σε θέση να εφαρµόσει τα συστήµατα 
γεωπληροφορίας (GIS) και παγκόσµιο σύστηµα προσδιορισµού θέσης (GPS) για την 
ολοκληρωµένη διαχείριση των εφαρµογών που περιλαµβάνει τον µέγιστο έλεγχο αυτών, 
την διατήρηση δεδοµένων ψεκασµού, όπως καταγραφή θέσης και την µετέπειτα ανάλυση 
αυτών για την καταπολέµηση του δάκου της ελιάς σε όσες ελαιοκοµικές περιοχές του 
υποδειχθούν από την ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φωκίδας . 

 
ΙΙ. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΕΚΑΣΜΩΝ 
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Α. Σκευάσµατα - ∆οσολογίες 
Για τους ψεκασµούς που θα γίνουν τη τρέχουσα δακική περίοδο θα χρησιµοποιηθούν 
εγκεκριµένα φυτοπροστατευτικά  σκευάσµατα που θα µας παραχωρηθούν από το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων. 
Οδηγίες εφαρµογής τους θα δοθούν εγγράφως προς τον ανάδοχο η τους ανάδοχους που θα 
προκύψουν από τον εν λόγω διαγωνισµό  πριν την έναρξη των ψεκασµών . 
 
Β. Εφαρµογή 

1. Κατά τον ψεκασµό θα διασπείρονται 300 cm3. περίπου ψεκαστικού διαλύµατος ανά 
ψεκαζόµενο δέντρο κανονικής ανάπτυξης. Θα ψεκάζονται όλα τα δέντρα σε ελαιώνες µε 
αραιή πυκνότητα δέντρων (λιγότερα από 10 δέντρα στο στρέµµα), ανά δεύτερο δέντρο 
στους µέτριας πυκνότητας ελαιώνες (10-18 ελαιόδεντρα ανά στρέµµα) και ανά τρίτο 
δέντρο πυκνούς ελαιώνες (περισσότερα από 18 δέντρα ανά στρέµµα) 

2. Το ψεκαστικό µηχάνηµα θα πρέπει να έχει µικρή πίεση , ώστε το ψεκαστικό υγρό να 
πέφτει συγκεντρωµένο µε χοντρή σταγόνα (δ>1mm) για να µπορεί να παραµένει 
περισσότερο χρόνο νωπό και προσελκυστικό για βόσκηση από το δάκο και να µην 
ξηραίνεται γρήγορα. 

3. Το µπεκ θα πρέπει να κλείνει κατά τη µετάβαση από δέντρο σε δέντρο, για να µην 
χάνεται άσκοπα ψεκαστικό υγρό και για την προστασία του περιβάλλοντος. 

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

5. Ψεκασµοί δεν γίνονται τις απογευµατινές ώρες λόγω συνθηκών υψηλών θερµοκρασιών, 
περιορισµένης δυνατότητας ελέγχων και λόγω µειωµένης κίνησης του δάκου δύο ώρες 
περίπου πριν τη δύση του ηλίου. 

6. Το βυτίο θα πρέπει να είναι πάντοτε καλά σφραγισµένο και µετά το τέλος των ψεκασµών 
να πλένεται µε σόδα. 

7. Τα βυτία και οι ψεκαστές µπορεί να παίρνουν νερό από πηγές, ποτάµια, ρυάκια και 
πηγάδια, αν αυτό είναι πολύ καθαρό. Ποτέ όµως δεν θα προστίθενται τα εντοµοκτόνα 
κοντά σε αυτά. 

8. Κατά την παρασκευή του ψεκαστικού διαλύµατος πρέπει να γίνεται τριπλό πλύσιµο του 
κενού συσκευασίας του εντοµοκτόνου. 

9. Ο εργολάβος επιβαρύνεται µε όλες τις δαπάνες καλής εφαρµογής και εξυπηρέτησης των 
ψεκασµών, δηλαδή µεταφορά των εργατών, του νερού και την παρασκευή του 
ψεκαστικού διαλύµατος. 

10. Για τις τοποθεσίες που δεν µπορεί να καλύψει το ψεκαστικό µηχάνηµα (έλλειψη δρόµου, 
µεγάλη κλίση εδάφους, αλλεπάλληλοι περιφραγµένοι ελαιώνες κ.λ.π.) θα πρέπει ο 
εργολάβος να διαθέτει 1-2 ψεκαστές µε ψεκαστήρα πλάτης εργαζόµενοι παράλληλα µε 
το βυτίο, για την κάλυψη και αυτών των περιοχών. Αν οι περιοχές είναι εκτεταµένες σε 
ορισµένες κοινότητες τότε θα πρέπει να συγκροτείται ένα επιπλέον συνεργείο µε 
ψεκαστήρες πλάτης. Οι περιοχές αυτές θα γνωστοποιηθούν από την ∆/νση Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής στον εργολάβο. 

11. Ο εργολάβος φέρει την ευθύνη για να µην ψεκαστούν βιολογικά κτήµατα µε την 
προϋπόθεση ότι αυτά έχουν σηµανθεί περιµετρικά τα  οποία θα σας γνωστοποιηθούν 
από τη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµία ς& Κτηνιατρικής . 

12. Το ψεκαστικό διάλυµα θα παρασκευάζεται και θα χρησιµοποιείται την ίδια ηµέρα. Η αξία 
µη χρησιµοποιηθέντος ψεκαστικού διαλύµατος της ίδιας ηµέρας, θα καταλογίζεται στον 
εργολάβο εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας (π.χ. απότοµη µεταβολή του καιρού, 
εργατικό ατύχηµα κ.α.) 

13. Αν χρειαστεί να απορριφθεί ψεκαστικό υγρό θα πρέπει να ανοίγεται ειδικός λάκκος στον 
οποίο µετά το ψεκαστικό υγρό θα πρέπει να πέσει αρκετός ασβέστης και χώµα πάντα µε 
την επίβλεψη του τοµεάρχη . 

14. Η διάρκεια των ψεκασµών σε καµιά µέρα δεν θα υπερβαίνει τις έξι (6) συνεχόµενες 
ηµέρες όπως επιβάλλει και ο νόµος για τη διεξαγωγή της δακοκτονίας. 

15. Η απόδοση ενός ψεκαστικού συγκροτήµατος (βυτίο, οδηγός και αυλοφόρος) δεν θα 
υπερβαίνει τα 1.000 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά ηµέρα (ψεκασµός 3.300 δέντρων) και 
σε ορισµένες δύσκολές περιοχές τα 500 λίτρα/ηµέρα (ψεκασµός 1.650 δέντρων). Αυτό 
θα προκύψει από τη συνεργασία του εργολάβου και της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής  και θα πρέπει να είναι γνωστό στην Υπηρεσία για τους ελέγχους. Όταν 
πρόκειται για ψεκαστήρες πλάτης η εφαρµογή ψεκαστικού υγρού ανά ψεκαστή δεν θα 
υπερβαίνει τα 150 λίτρα/ηµέρα (ψεκασµός 500 δέντρων)  
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ΙΙΙ. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΨΕΚΑΣΜΩΝ 
1. Ο ψεκασµός θα αρχίζει στο λυκαυγές και θα σταµατάει όταν η θερµοκρασία 

υπερβαίνει τους 28οC.  
2. ∆εν θα γίνονται ψεκασµοί όταν πρόκειται να βρέξει ή όταν φυσάει άνεµος 

περισσότερο από πέντε (5) µποφόρ. 
Για την εφαρµογή των παραπάνω την ευθύνη θα φέρουν οι επόπτες και οι τοµεάρχες 
δακοκτονίας, οι οποίοι θα πρέπει καθηµερινά κατά τη διάρκεια των ψεκασµών να 
παρακολουθούν τα δελτία καιρού. 
 

IV. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 
Τα συνεργεία συγκροτούνται µε ευθύνη και µέριµνα του ανάδοχου όπως αυτά αναφέρονται 
στην παρούσα διακήρυξη. 
 

V. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΨΕΚΑΣΤΩΝ 
Με ευθύνη και δαπάνη του ανάδοχου, προκειµένου να είναι ασφαλής ο ψεκαστής 
δακοκτονίας θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι κανόνες ορθής εφαρµογής 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, δηλαδή: 
1. Να µην υπάρχουν διαρροές ψεκαστικού διαλύµατος από τους ψεκαστήρες. 
2. Ο ψεκαστής να χρησιµοποιεί αδιάβροχα πλαστικά γάντια, να φοράει ολόσωµη 

αδιάβροχη φόρµα και καπέλο, κατάλληλη µάσκα για την αποφυγή εισπνοών, γυαλιά για 
την προστασία των µατιών και ελαστικές µπότες. 

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

Ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε µορφής ατύχηµα του προσωπικού. 
 

 
 

VI. ΕΛΕΓΧΟΙ ΨΕΚΑΣΜΩΝ 
Οι εργασίες της δακοκτονίας θα ελέγχονται από τους επόπτες και τους τοµεάρχες της 

δακοκτονίας. Καθηµερινά κατά τη διάρκεια των ψεκασµών ο τοµεάρχης  θα συµπληρώνει ένα 
ηµερήσιο δελτίο εργασίας που θα του χορηγήσει η υπηρεσία, στο οποίο θα αναγράφονται τα 
ψεκαστικά συγκροτήµατα , οι ιδιοκτήτες η µισθωτές αν είναι µισθωµένο, η ποσότητα του 
ψεκαστικού διαλύµατος που καταναλώθηκε, ο αριθµός των προστατευθέντων δέντρων κ.α. 

Τα ηµερήσια δελτία θα συνυπογράφονται από τον ανάδοχο και τον τοµεάρχη 
δακοκτονίας και θα υποβάλλονται στην υπηρεσία το αργότερο σε µια εβδοµάδα µετά το τέλος 
του ψεκασµού. 
 

 
VII. ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Η αµοιβή των εργατών εξαρτάται από τη συµφωνία τους µε τον ανάδοχο, ο οποίος 
υποχρεούται να τηρεί και να εφαρµόζει απαρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας, 
δηλαδή καταβολή των νοµίµων αποδοχών,  ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας 
των εργαζοµένων κτλ. 
 
 



39 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Γ 

 
 

     
                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ    

∆/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ  ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΩΚΙ∆ΑΣ 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
Ανάθεσης  ψεκασµού µε ψεκαστικά συνεργεία εδάφους ή ψεκαστικά συγκροτήµατα 
εδάφους σε ………………… ελαιόδενδρα περίπου της περιοχής ευθύνης  Π.Ε Φωκίδας 
κατ’ εκτίµηση των επιστηµονικών παραµέτρων µπορούν να αυξηθούν ή να µειωθούν.  

 
Στη …………… σήµερα  …….  του µηνός …..…….του έτους 2012. ηµέρα  ……… στα 

Γραφεία της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας  και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας οι 
παρακάτω υπογραφόµενοι: 

 
1. ……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………   
2. Ο ……………………. του ………… κάτοχος του µε Α.∆.Τ. 

…………………………………………………………………………………….. µε έδρα 
τ………….. της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας  που θα καλείται στο εξής ως ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 
ύστερα από την µε αριθ. …………….. απόφαση της Οικονοµικής  Επιτροπής Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας  συµφώνησαν   και αποδέχτηκαν   τα παρακάτω: 

 
Άρθρο 1ο 

 
1. Ο πρώτος των συµβαλλοµένων µε την παραπάνω ιδιότητά του, αναθέτει στον δεύτερο 

και αυτός αναλαµβάνει την εκτέλεση γενικών και τοπικών δολωµατικών ψεκασµών µε 
ψεκαστικά συνεργεία εδάφους ή ψεκαστικά συγκροτήµατα, σύµφωνα µε τους όρους της 
………………. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ανάλογα µε τους εµφανιζόµενους δακοπληθυσµούς σε 
…………………. περίπου ελαιόδενδρα των ελαιοκοµικών περιοχών Π.Ε Φωκίδας   

2. Η αµοιβή ορίζεται σε ………. € πλέον ΦΠΑ 13%  ανά προστατευόµενο ελαιόδενδρο. Η 
πληρωµή θα γίνεται από την Οικονοµική Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας µε βάση 
τα νόµιµα παραστατικά και δικαιολογητικά µε πιστώσεις από το λογαριασµό του Υπουργείου 
Εσωτερικών , Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης που τηρείται στο Τ.Π.& ∆. µε τίτλο 
κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών για την κάλυψη δαπανών δακοκτονίας απόφαση 
54512/14-02-2012 ΥΠ. ΕΣ . Α & Η. ∆ . 

3. Η ανωτέρω τιµή υπόκειται σε όλες τις νόµιµες κρατήσεις. 
4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ψεκάσει τα δένδρα µε την ίδια τιµή όσες φορές χρειαστεί. 
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Άρθρο 2ο 

 
1. Οι  ψεκασµοί θα γίνουν την περίοδο από Ιούνιο - Νοέµβριο 2012. Η έκταση και η ηµεροµηνία 

έναρξης του ψεκασµού θα καθορίζεται από τη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής 
µετά από έγγραφη ή προφορική εντολή. 

2. Η διάρκεια ψεκασµού δεν πρέπει να υπερβαίνει τις έξι (6) συνεχείς ηµέρες. Ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να αρχίσει τον ψεκασµό την εποµένη ηµέρα από την ειδοποίηση εκτός αν 
ορίζεται διαφορετικά στην εντολή.  Σε περίπτωση που υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας, ο 
ανάδοχος πρέπει να ενηµερώσει την υπηρεσία εγγράφως αυθηµερόν. 

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ψεκάσει τα ανωτέρω δένδρα όσες φορές υποδειχθεί από την 
υπηρεσία. 

4. Ο υπεύθυνος Τοµεάρχης ∆ακοκτονίας θα παρακολουθεί και θα ελέγχει την τεχνική εφαρµογή 
των ψεκασµών, και θα καθορίζει την ώρα έναρξης, διακοπής και λήξης των ψεκασµών. 

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το κατάλληλο και επαρκές όπως ορίζεται από την 
διακήρυξη προσωπικό και µέσα (Γεωπόνο, αρχιεργάτες, ψεκαστές, ψεκαστήρες, 
µηχανοκίνητα ψεκαστικά, κατάλληλα µπέκ, κ.λ.π.) 

6. Κατά τον ψεκασµό θα διασπείρεται 300 γρ. περίπου ψεκαστικού διαλύµατος (πάντα στο 
βορεινό τµήµα του δένδρου) ανά ψεκαζόµενο δένδρο κανονικής ανάπτυξης και ανάλογη 
ποσότητα σε δένδρο µεγαλύτερης ή µικρότερης ανάπτυξης, θα ψεκάζονται όλα τα δένδρα σε 
ελαιώνες µε αραιή πυκνότητα δένδρων, και ανά 2ο δένδρο σε πυκνούς ελαιώνες  ή όπως 
ορίσει η υπηρεσία, η δε απόδοση ενός ψεκαστικού συγκροτήµατος (βυτίο, οδηγός και 
αυλοφόρος) δεν θα υπερβαίνει τα 1.000 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά ηµέρα (ψεκασµός 3.300 
δέντρων) και σε ορισµένες δύσκολές περιοχές τα 500 λίτρα/ηµέρα (ψεκασµός 1.650 
δέντρων). Αυτό θα προκύψει από τη συνεργασία του εργολάβου και της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής  και θα πρέπει να είναι γνωστό στην Υπηρεσία για τους ελέγχους. 

7. Οι δοσολογίες των εντοµοκτόνων υλικών θα ορίζονται από τη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής  και θα τηρούνται αυστηρά. Θα χρησιµοποιείται καθαρό νερό, χωρίς άλατα και 
άλλα κατάλοιπα. 

8. Τα δακοκτόνα υλικά παρέχονται δωρεάν στην αποθήκη του ΤΠΕ που βρίσκετε στην 
Αµφισσα, και µεταφέρονται και φυλάσσονται µε δαπάνη και ευθύνη των αναδόχων σε 
σκιερούς και ασφαλείς αποθηκευτικούς χώρους και µετά τη χρήση τους θα παραδίδονται τα 
κενά πλέον στα µέσα αρχικής  συσκευασίας τους καθώς και κάθε ποσότητα που για 
διαφόρους λόγους δεν έχει χρησιµοποιηθεί στην αποθήκη του ΤΠΕ. 

9. Το ψεκαστικό διάλυµα θα χρησιµοποιείται την ίδια µέρα της  παρασκευής του. Η αξία του µη 
χρησιµοποιηθέντος ψεκαστικού διαλύµατος της ίδιας µέρας θα καταλογίζεται στον ανάδοχο. 

10. Ο ψεκασµός θα αρχίζει µε την ανατολή του ηλίου και θα σταµατά όταν η θερµοκρασία 
υπερβαίνει τους 28 βαθµούς Κελσίου, όταν βρέχει ή πρόκειται να βρέξει, όταν φυσάει πολύ 
δυνατός αέρας. Πάντως σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η διασπορά ψεκαστικού 
διαλύµατος πέραν των δύο βυτίων των 500 κg., εκτός και αν υποδειχθεί διαφορετικά από τον 
Επόπτη δακοκτονίας. 

11. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται πρόθυµα στις υποδείξεις των Γεωπόνων της 
∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής, να παίρνει τα αναγκαία µέτρα προστασίας 
του προσωπικού από την τοξικότητα των φυτοφαρµάκων και να φυλάσσει τα κενά δοχεία 
συσκευασίας των δακοκτόνων  υλικών. 

12. Σε περίπτωση που ο ψεκασµός δε γίνεται σύµφωνα µε τους παραπάνω όρους και υποδείξεις  
της υπηρεσίας, ο ανάδοχος δε θα αµείβεται για το εκτελεσθέν έργο και θα του καταλογίζεται η 
αξία του χρησιµοποιηθέντος ψεκαστικού διαλύµατος. 

13. Εάν οι άλλοι παράγοντες είναι ευνοϊκοί για την επιτυχία του ψεκασµού και ο ψεκασµός δεν 
είναι αποτελεσµατικός (τούτο ελέγχεται από τις διενεργούµενες από την υπηρεσία 
δειγµατοληψίες, δακοσυλλήψεις µετά τον ψεκασµό) τότε η αποτυχία χρεώνεται στον 
ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να επαναλάβει τον ψεκασµό µε δικά του έξοδα. 

14. Ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ατύχηµα του προσωπικού ή των µέσων που χρησιµοποιεί 
κατά τον ψεκασµό, και υποχρεούται να παίρνει τα κατάλληλα κατά περίπτωση µέτρα  (χρήση 
ειδικής φόρµας ψεκασµών κ.λ.π.) για την αποφυγή ατυχηµάτων. 

15. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ενηµερώνει από την προηγούµενη ηµέρα τους κατοίκους 
και τους ελαιοπαραγωγούς  των ∆ηµοτικών και Τοπικών Ενοτήτων  στην ελαιοκοµική 
περιφέρεια των οποίων πρόκειται να διενεργηθεί ψεκασµός. 

16. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συνεργασθεί  µε την υπηρεσία στην εκτέλεση 
πειραµατικού προγράµµατος που θα έχει σαν στόχο τη βελτίωση της διασποράς του 
ψεκαστικού υγρού τον ακριβέστερο καθορισµό των ψεκαζόµενων περιοχών τον 
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αποτελεσµατικότερο έλεγχο της κυκλοφορίας των ψεκαστικών µηχανηµάτων µέσα στους  
ελαιώνες. 

 

 
 

Άρθρο 3ο 

 
1. Ο ανάδοχος καταθέτει εγγύηση ίση προς το 10% του προϋπολογισµού του έργου ( ο 

υπολογισµός έγινε για τρείς γενικές  διαβροχές) για την περιοχή του ήτοι  ΕΥΡΩ 
……………………………………………………………………………. για την καλή εκτέλεση του 
έργου  ως η Αριθµ………………………………. εγγυητική επιστολή της 
………………………………………………………… 

2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, εκπίπτει υπέρ της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και 
Κτηνιατρικής κατά  το ποσοστό  των µη εκτελεσθέντων έργων  και  ο ανάδοχος  αποκλείεται 
προσωρινά ή µόνιµα του δικαιώµατος συµµετοχής σε διαγωνισµό της ∆/νσης Αγροτικής  
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής. 

3.  Σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης της έναρξης ή περάτωσης ή ενδιαµέσου 
διακοπής συγκεκριµένου ψεκασµού επιβάλλεται στον ανάδοχο πρόστιµο για κάθε µέρα 
αδικαιολόγητης καθυστέρησης των ψεκασµών. 
     Συγκεκριµένα: 

� Για καθυστέρηση µίας (1) ηµέρας στον ανάδοχο καταλογίζεται πρόστιµο ίσο µε 0,5% της 
συµβατικής αξίας ( χωρίς το ΦΠΑ ) των ψεκαζοµένων ελαιοδέντρων που αναφέρονται στην 
εντολή ψεκασµού. 

� Για την καθυστέρηση δύο (2) ηµερών στον ανάδοχο καταλογίζεται πρόστιµο ίσο µε 2% της 
συµβατικής αξίας ( χωρίς το ΦΠΑ ) των ψεκαζοµένων ελαιοδέντρων που αναφέρονται στην 
εντολή ψεκασµού. 

� Για καθυστέρηση τριών ηµερών στον ανάδοχο καταλογίζεται πρόστιµο ίσο µε 5% της 
συµβατικής αξίας ( χωρίς το ΦΠΑ ) των ψεκαζοµένων ελαιοδέντρων που αναφέρονται στην 
εντολή ψεκασµού. 

Το ποσό παρακρατείται από την αµοιβή ή την εγγύηση. 
4. Αν η καθυστέρηση είναι άνω των τριών  (3) ηµερών ο Ανάδοχος κατόπιν απόφασης του 

Περιφερειάρχη κηρύσσεται έκπτωτος από την σύµβασή του και από κάθε δικαίωµά του και 
την ανεκτέλεστη εργασία λόγω της ευαισθησίας και της ιδιοµορφίας της αναλαµβάνει η ίδια η 
υπηρεσία η άλλος κατάλληλος φορέας που θα ορισθεί µε απόφαση του Περιφερειάρχη. 

5. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος αν η καθυστέρηση οφείλεται στην Υπηρεσία ή σε 
λόγους ανωτέρας βίας.  

 
Άρθρο 4ο 

 
1. Η διαπίστωση της καλής εκτέλεσης των ψεκασµών γίνεται µε πρακτικό που συντάσσεται και 

υπογράφεται από τον Επόπτη ∆ακοκτονίας και τον Ανάδοχο ή εκπρόσωπό του και θεωρείται 
από τον ∆/ντή  ∆ακοκτονίας. 

2. Το πρακτικό θα συντάσσεται βάση των ηµερησίων δελτίων εργασίας τα οποία συντάσσει  ο 
Τοµεάρχης  και υπογράφει  ο ανάδοχος. 

3. Τα ψεκαζόµενα ελαιόδενδρα θα υπολογίζονται από τη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής βάση των δικών της στοιχείων και των επιστηµονικών παραµέτρων. 

4. Η ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής  έχει το δικαίωµα, περικοπής των 
ψεκαζοµένων ελαιοδένδρων στην περίπτωση που η συνολική χρησιµοποιηθείσα ποσότητα 
ψεκαστικού υλικού υπολείπεται της ποσότητας που θεωρείται αναγκαία για την κανονική 
προστασία του συνόλου των ελαιοδένδρων των περιοχών έργου, καθώς και όταν το 
προσωπικό που χρησιµοποιήθηκε θεωρήθηκε ανεπαρκές για την κανονική εκτέλεση του 
έργου ή το διάγραµµα κάλυψης του GPS εµφανίζει  εκτάσεις  από τις οποίες δεν έγινε 
διέλευση των ψεκαστικών συνεργείων. Η περικοπή θα είναι ανάλογος του υπολειποµένου 
από το κανονικό ψεκαστικό διάλυµα, και σε καµία περίπτωση µεγαλύτερη. 

5. Σε περίπτωση διαφωνίας του Αναδόχου ως προς την ψεκασθείσα έκταση ή άλλο θέµα 
παραπέµπεται στη Οικονοµική Επιτροπή, η απόφαση της οποίας είναι οριστική και 
τελεσίδικη και δεν υπόκειται σε κανένα ένδικο µέσο. 

6. Η ∆/νση  Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής κατόπιν δειγµατοληψίας για τη διαπίστωση 
της κατάστασης καρποφορίας, έχει το δικαίωµα περικοπής από το πρόγραµµα δακοκτονίας 
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του ποσοστού εκείνου της έκτασης που για διάφορους λόγους (χαµηλή καρποφορία κ.λ.π.) 
δεν θεωρείται σκόπιµη η συνέχιση της εφαρµογής του. Στην περίπτωση αυτή η παρούσα 
σύµβαση θα ισχύει όπως έχει για την υπόλοιπη περιοχή.  

7. Απαγορεύεται µε ποινή έκπτωσης  η εκχώρηση µέρους η του συνόλου του  κατακυρωθέντος 
έργου από τον ανάδοχο χωρίς ειδική άδεια της Υπηρεσίας και υπογραφή σχετικής πράξης 

 
 

Τα ανωτέρω συµφώνησαν και συναποδέχθεισαν οι συµβαλλόµενοι, συντάχθηκε η παρούσα 
σε τέσσερα αντίτυπα και αφού υπογράφτηκαν, έλαβε ο καθένας από ένα αντίτυπο. 
  

Ο   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ                                  Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ∆ 

                                              ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ  1 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Ονοµασία Τράπεζας…………………………… 
Κατάστηµα…………………………………….. 
(∆/νση-οδός-αριθµός-Τ.Κ.-FAX) 
 
 
Ηµεροµηνία έκδοσης................................. 
ΕΥΡΩ........................................................ 
 
ΠΡΟΣ: 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
∆ιεύθυνση Αγροτ. Οικο/ας & Κτην/κης 
Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας 
Γιδογιάννου 31  33100 Αµφισσα 
 
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.......................................... 
∆/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 ∆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 ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, 
όπως σχετικά αναφέρεται στην προκήρυξη. 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2 

 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
Ονοµασία Τράπεζας ……………………………… 
Κατάστηµα ………………………………………… 
( ∆/νση οδός – αριθµός Τ.Κ. fax )                        Ηµεροµηνία έκδοσης ………………… 
        ΕΥΡΩ…………………………………….  
 
 
Προς  
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
∆ιεύθυνση Αγροτ. Οικονοµίας & Κτην/κης 
Περιφερειακής Ενότητας  Φωκίδας  
Γιδογιάννου 31 Τ.Κ 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.…………………………………….∆/νση …………………………………………. 
για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της µε αριθµό ………………. διακήρυξης  ,  προς 
κάλυψη αναγκών του έργου «Συλλογική καταπολέµηση του δάκου της ελιάς έτους 2012 στο Νοµό 
Φωκίδας» 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 31-12-2012  
, 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. 
 
* Αξία = (Αρ. προστατευοµένων ελαιοδένδρων Χ τιµή κατακύρωσης) Χ 3 ψεκασµούς ,   


