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∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  

Ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού για την ανάθεση υλοποίησης του έργου: 

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

έτους 2012 στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας». 

 

Η ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας  µετά από την µε αριθµό  
263/2012 (αρ. πρακτικού 9 /28-03-2012) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας . 

 
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 

 
      Ανοικτό, ∆ιεθνή, µειοδοτικό διαγωνισµό µε έγγραφες και σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο 
την χαµηλότερη τιµή, για την προµήθεια φυτοφαρµάκων για τον από εδάφους ψεκασµό ελαιοδέντρων 
στα πλαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής Καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2012 στην 
Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας  όπως αναλυτικά περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές της 
παρούσης, προϋπολογιζόµενης αξίας 270.727,00 € (διακοσίων εβδοµήντα χιλιάδων επτακοσίων 
είκοσι  επτά   ευρώ  µε ΦΠΑ.  

       Ο διαγωνισµός θα γίνει σε δηµόσια συνεδρίαση την 16/05/2012 ηµέρα  Τετάρτη και ώρα 10.00 
στη ∆νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής, από Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, η οποία θα οριστεί 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4024/2011 αρθρο26 και τις αριθµ α) Φ18/οικ. 23243/2011 και β) 
Φ 18/οικ. 21526/04-11-2011, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή. 

     Ηµεροµηνία λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 16/05/2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 
10:00, στο γραφείο ∆/ντου  της  ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής 
Ενότητας Φθιώτιδας, Ελευθερίου Βενιζέλου 1,(1ος όροφος),Τ.Κ. Λαµία 35100 . 
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     Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός µαταιωθεί ή αποβεί άγονος για οποιονδήποτε λόγο, θα 
επαναληφθεί στις 23/05/2012, ηµέρα Τετάρτη στο ίδιο µέρος και την ίδια ώρα, χωρίς άλλη 
ειδοποίηση και µε τους αυτούς όρους. 
       Ο ∆ιαγωνισµός θα γίνει  ύστερα από τη συντετµηµένη, προθεσµία των  σαράντα  (40) ηµερών, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 32 του Π.∆. 60/2007,από την 
ηµεροµηνία αποστολής της διακήρυξης αυτής στην Υπηρεσία Επίσηµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων.  

ΑΡΘΡΟ 1 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
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) 

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». 
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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. 284/4131/13-01-2012 απόφαση του ΥΠΑΑΤ προµήθεια εντοµοκτόνων και 

ελκυστικών ουσιών για το πρόγραµµα δακοκτονίας 2012 

20. Την αριθµ 263/28-03-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδος (αρ.πρακτικού 9 ) περί α) «έγκρισης διενέργειας ανοικτού δηµόσιου µειοδοτικού 

διαγωνισµού ανάδειξης αναδόχου – ων για την Προµήθεια εγκεκριµένων εντοµοκτόνων για τον 

από εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής 

Καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2012 στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας στα 

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

Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας  β) Την έγκριση της διακήρυξης και των τεχνικών 

προδιαγραφών.και γ)«Τη διενέργεια του διαγωνισµού» 

21. 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).  

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

τους ∆ιατάκτες». 
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ΑΡΘΡΟ 2. 

 
2.1 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
 
Επίσηµη Επωνυµία: ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας 

Πόλη: Λαµία 
Ταχυδροµικός κώδικας: 35100 
Χώρα: Ελλάδα 

Σηµεία  Επαφής: 
Υπόψη: Αναστάσιος Μαντζώρος 

Τηλέφωνο: 22231021209 
 FAX: 2231025114 

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο:  u10305@minagric.gr  
Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): www.pste.gov.gr 

 
2.2  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
Η συνολική προϋπολογιζόµενη δαπάνη από την εκτέλεση της προµήθειας ορίζεται σε 270.727,00 € (∆ιακόσιες 
εβδοµήντα χιλιάδες επτακόσια είκοσι επτά  ευρώ)  συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από 
τις πιστώσεις του προγράµµατος δακοκτονίας έτους 2012 και ειδικότερα του φορέα 291 και ΚΑ Εξόδου 1643 

του εγκεκριµένου προϋπολογισµού της  Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, που αναφέρεται ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Ε’. 
 
2.3 ΤΟΠΟΣ  ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΠΟΣ                                      
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΧΡΟΝΟΣ  
ΛΗΞΗΣ 

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ & 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΣΕ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ 

∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας  
Ε. Βενιζέλου 1 (1ος όροφος) 

35100  Λαµία 

16/05/2012 
ηµέρα  

Τετάρτη 
Ώρα 10:00 

16/05/2012 
 Ηµέρα 

 Τετάρτη 
Ώρα 10:00 

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

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

2.4 ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
ΝΑΙ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Σ 

Ηµεροµηνία 
Αποστολής 
∆ηµοσίευσης 

για στον 
Ηµερήσιο 

Τύπο 
 

Ηµεροµηνία 
αποστολής για 
δηµοσίευση  
στο ΦΕΚ 

Ηµεροµηνία 
Αποστολής 

κοιν/σης της  
∆ιακήρυξης  
στον ΕΟΜΕΧ 
& Επιµελητήριο 

Ηµεροµηνία 
Αποστολής της 
προκήρυξης 
σύµβασης   

στην εφηµερίδα 
της Ε.Ε. 

∆ΕΙΓΜΑ ΦΟΡΕΑ      
 

ΟΧΙ 
 
 
 
 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ 

 
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ 
ΤΙΜΗ 

 
 
 
03/04/2012 

 
 
 
03/04/2012 

 
 
 
03/04/2012 

 
 
 
03-04-2012 
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∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
 
 ΟΧΙ 

 

2.5    ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ 

        Οι διευθύνσεις και τα σηµεία επαφής απ’ όπου µπορούν να παρασχεθούν πρόσθετες πληροφορίες, 
τεχνικές προδιαγραφές και συµπληρωµατικά έγγραφα ορίζονται από το άρθρο 2.3 της παρούσας προκήρυξης. 

        Η αναθέτουσα αρχή παρέχει στη διεύθυνση του διαδικτύου της www.pste.gov.gr  ελεύθερη, άµεση και 

πλήρη πρόσβαση στο κείµενο της παρούσας προκήρυξης µε το σχέδιο σύµβασης που τη συνοδεύει. 

 
2.6  ΓΛΩΣΣΑ 
 Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού πρέπει να είναι συνταγµένα στην 
ελληνική γλώσσα. 

 
2.7 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ 

 
Η συνολική ποσότητα της προµήθειας των εγκεκριµένων σκευασµάτων εντοµοκτόνων  διαιρείται σε 

Τρία  (3) τµήµατα ως ακολούθως:  
 

1. Προµήθεια 4856 λίτρων εγκεκριµένου σκευάσµατος του εντοµοκτόνου alpha – cypermethrin µορφής 
συµπυκνωµένου εναιωρήµατος (SC) µε ανώτατη τιµή 33,214 € / λίτρο –η- Προµήθεια 2023 λίτρων 

εγκεκριµένου σκευάσµατος του εντοµοκτόνου l-cyhalothrin µορφής εναιώρηµα µικροκαψυλίων (CS) µε ανώτατη 
τιµή 77,563 € / λίτρο 
      Προϋπολογισµού: 161.287,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
 
2. Προµήθεια 1620 λίτρων εγκεκριµένου σκευάσµατος του εντοµοκτόνου alpha – cypermethrin µορφής 
συµπυκνωµένου εναιωρήµατος (SC) µε ανώτατη τιµή 33,214 € / λίτρο –η- Προµήθεια 675 λίτρων 
εγκεκριµένου σκευάσµατος του εντοµοκτόνου l-cyhalothrin µορφής εναιώρηµα µικροκαψυλίων (CS) µε ανώτατη 
τιµή 77,563 € / λίτρο – η- Προµήθεια 1890 λίτρων εγκεκριµένου σκευάσµατος του εντοµοκτόνου beta-

cyfluthrin µορφής συµπυκνωµένου εναιωρήµατος (SC) µε ανώτατη τιµή 27,966 € / λίτρο 
      Προϋπολογισµού: 53.807,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
 
 
3. Προµήθεια 8.534 λίτρων εγκεκριµένου σκευάσµατος µε δραστική ουσία Dimethoate σε µορφή 
γαλακτοποιήσιµου υγρού (EC) 40% β/ο ή µεγαλύτερη       
      Προϋπολογισµού: 55.633,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

 
 
2.8. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

Η προµήθεια των εγκεκριµένων σκευασµάτων των εντοµοκτόνων alpha-cypermethrin (SC), l-
cyhalothrin(CS) και beta-cyfluthrin (SC) θα γίνει σύµφωνα µε το δικαίωµα προαίρεσης που αναφέρεται στον 
κατωτέρω πίνακα: 

Προµήθεια 
είδους 

Εγκεκριµένα σκευάσµατα 
εντοµοκτόνων µε 
δραστική ουσία 

Αριθµός 
ψεκασµών 

Ποσότητα 
σε (lt) 

Ανώτερη 
Τιµή(€/lt) 
µε ΦΠΑ 

∆ικαιώµατα 
προαίρεσης 

alpha-cypermethrin (SC) 

(συµπυκνωµένο 
εναιώρηµα) 

1,5 4.856 33,214 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
l-cyhalothrin(CS) 

(εναιώρηµα 
µικροκαψυλίων) 

1,5 2.023 77,563 

Προµήθεια ενός εκ 

των δύο σκευασµάτων 
µε κριτήριο 

κατακύρωσης τη 
χαµηλότερη συνολική 

τιµή  
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alpha-cypermethrin (SC) 
(συµπυκνωµένο 
εναιώρηµα) 0,5 1.620 33,214 

l-cyhalothrin(CS) 

(εναιώρηµα 
µικροκαψυλίων) 0,5 675 77,563 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

beta-cyfluthrin (SC) 
(συµπυκνωµένο 

εναιώρηµα) 0,5 1.890 27,966 

Προµήθεια ενός εκ 
των τριών 

σκευασµάτων µε 
κριτήριο κατακύρωσης 

τη χαµηλότερη 
συνολική τιµή  

 
Τα σκευάσµατα που ανήκουν σε κάθε µία από τις δύο ενότητες του ανωτέρω πίνακα κρίνονται ως 

ψεκαστικά ισοδύναµα (αντιστοιχούν στην ίδια ψεκαζόµενη έκταση και για τον ίδιο αριθµό ψεκασµών). 
Για τo εντοµοκτόνο µε τη δραστική ουσία dimethoate  δεν υφίσταται το δικαίωµα προαίρεσης. 

Οι υποψήφιοι µπορούν να υποβάλουν προσφορές για ένα ή και περισσότερα τµήµατα. 
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ∆ηµόσια, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β’. 
 

ΑΡΘΡΟ 3. 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙ∆ΩΝ  

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

αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας διακήρυξης.  
ΑΡΘΡΟ 4. 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
 
 Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί οι παρακάτω: 

1. Έλληνες πολίτες 

2. Αλλοδαποί 

3. Νοµικά πρόσωπά ηµεδαπά ή αλλοδαπά 

4. Συνεταιρισµοί 

5. Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

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

Β. ∆εν γίνονται δεκτοί στο διαγωνισµό:  Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από διαγωνισµούς ∆ηµοσίων 
Υπηρεσιών ή Ν.Π.∆.∆. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις. όσοι έχουν καταδικασθεί για 

αδίκηµα που αφορά την επαγγελµατική διαγωγή τους βάσει απόφασης, η οποία έχει ισχύ δεδικασµένου. Όσοι 
έχουν προβεί σε ψευδείς δηλώσεις όσον αφορά τα απαιτούµενα για την συµµετοχή τους σε διαγωνισµούς 
υποβολής προσφοράς, στοιχεία. Όσοι έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελµατικό παράπτωµα που µπορεί να 
διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε τρόπο. 

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

 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. 
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ΑΡΘΡΟ 5. 
 

 Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα παρακάτω παραρτήµατα που επισυνάπτονται στην 
παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής: 

 
4.1- «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙ∆ΩΝ»                                         ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α’   
4.2-«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»       ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β’                             
4.3- «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ»                                                                  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ’ 
4.4- «ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ»                               ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ∆’ 
4.5- «ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ »                                                                             ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ 
4.5- «ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ »   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ 
4.6- «ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ»       ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ 

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

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

      Αιτήµατα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσµιών δεν 
εξετάζονται. 
 Τα έξοδα δηµοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν το µειοδότη .  
 

ΑΡΘΡΟ 6. 
ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Για τα λοιπά θέµατα που δεν προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη παραπέµπουµε στις διατάξεις 
των νόµων που αναφέρονται στην αρχή της παρούσας. 
 
 
 
      Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  
 
 
 
      ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΙ∆ΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
Συµπυκνωµένο εναιώρηµα του εντοµοκτόνου 

alfa-cypermethrin (συµπυκνωµένο εναιώρηµα SC) ή του 

εντοµοκτόνου l-cyhalothrin (CS-εναιώρηµα µικροκαψυλίων) 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

Συµπυκνωµένο εναιώρηµα του εντοµοκτόνου 
alfa-cypermethrin (συµπυκνωµένο εναιώρηµα SC) ή του 

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

εναιωρήµατος (SC) 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

Γαλακτοποιήσιµο υγρό σκεύασµα του εντοµοκτόνου µε δ.ο  Dimethoate 
 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1  
4856 λίτρα alfa-cypermethrin    ή  2.023 λίτρα l-cyhalothrin 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
1.620 λίτρα  alfa-cypermethrin ή 675 λίτρα l-cyhalothrin  ή   

1.890 λίτρα beta-cyflutrin 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

8.534 λίτρα µε δ.ο. Dimethoate  
 
 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΛΙΤΡΟ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙ∆ΟΣ 

∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
∆ΑΠΑΝΗ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: 161.287,00 € µε Φ.Π.Α. ΠΙΝΑΚΑΣ 2: 53.807,00 € 
µε Φ.Π.Α. ΠΙΝΑΚΑΣ 3: 55.633,00 € µε Φ.Π.Α.  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ 
ΒΑΡΥΝΕΙ 

Τις εγκεκριµένες πιστώσεις της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, 

ύστερα  από επιχορήγηση Κ.Α.Π. του Υπουργείου Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 5 ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 
Στην Αποθήκη της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. 
Φθιώτιδας Αεροψεκαστικό αεροδρόµιο Λαµίας  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’)  

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
Η παραλαβή θα πραγµατοποιηθεί από την αρµόδια Επιτροπή την ίδια 

ηµέρα µε την ηµέρα της παράδοσης. 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
1) Μ.Τ.Π.Υ.  3%, 2) Υπέρ ∆ηµοσίου 0,25%, 4) 0,30% υπέρ Τ.Α.Υ.Υ.Ε. 
Επίσης επί της ανωτέρω κράτησης διενεργείται κράτηση 2% Χαρτόσηµο 
και 20% ΟΓΑ επί Χαρτοσήµου 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣ. Ν. 2198/94 
αρθρ. 24 

Κατά την πληρωµή των ειδών θα παρακρατείται ο προβλεπόµενος από 
το αρθρ. 24 του Ν. 2198/94 φόρος εισοδήµατος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

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

                               

1.  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

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

αναφερόµενα στο Π.∆. 118/07 στην Ελληνική γλώσσα  µέσα σε σφραγισµένο φάκελο  σε δυο αντίγραφα . 

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

επόµενη της ηµέρας διενεργείας του διαγωνισµού. 

- Προσφορά  που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου  απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη. 

Θα δε 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.                
1.3-  Στο  φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

1.3.1-   Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

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

1.3.3-   Ο αριθµός της διακήρυξης. 

1.3.4-   Η ηµεροµηνία διενεργείας του διαγωνισµού. 

1.3.5-   Τα στοιχεία του αποστολέα 

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

στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: 

1.4.1 Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται: 

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

δικαιολογητικά, ( πρωτότυπα και αντίγραφα ) 

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

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

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

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

ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

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

φακέλου. 

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

όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον 
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κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως 

φακέλου.  

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

συµπεριλαµβανοµένων των εµπορικών φυλλαδίων (PROSPECTUS, φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων  

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

των στοιχείων αυτών, η  προσφορά  να συνοδεύεται από ευρετήριο, στο  οποίο θα αναγράφεται το 

περιεχόµενο του κάθε  εγγράφου, µε την αντίστοιχη αρίθµηση  που φέρει κατά τα ανωτέρω (π.χ. φύλλα  

συµµόρφωσης : φύλλα  16-19, τεχνικές προδιαγραφές: φύλλα 33-55,κ.ο.κ.). 

1.4.5 Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα 

η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά τους, τότε ο 

προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα » . Σε 

αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η 

έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά ιδίως την προστασία του απορρήτου που 

καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου. 

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

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

των προσφορών γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης προσφορών. 

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

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

διατάξεις, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω :   

1.6.1 Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό που εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος σε ποσοστό 5% 

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

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

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

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

της παρούσας διακήρυξης, και ότι αποδέχεται όλους τους όρους της παρούσας και  στην οποία 

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

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

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

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

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

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

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

98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), 
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iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 

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

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

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

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 

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

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EE  L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωµατώθηκε  µε το ν. 

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

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

απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

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

αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα του εδ. 1.6.2.α του παρόντος υποβάλλουν : 

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

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

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

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

τον Πρόεδρο του συνεταιρισµού.  

- Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προµηθευτών – κοινοπραξία, η ως άνω δήλωση του εδ.1.6.2.α.του 

παρόντος, αφορά κάθε µέλος σύµφωνα µε τα ανωτέρω που συµµετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία. 

γ. ∆εν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του  άρθρου 6  

του Π.∆. 118/07 καταστάσεις, ήτοι : δεν τελούν σε πτώχευση  και, επίσης, ότι  δεν τελούν σε διαδικασία 

κήρυξης πτώχευσης. 

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

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

δ. ∆εν  τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του 

Π.∆. 118/07 κατάσταση, ήτοι ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως  εκάστοτε 

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

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

απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις 

(µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα).    

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

κύριας και επικουρικής ) αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κύριας και 

επικουρικής ασφάλισης καθώς και ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις  τους.   
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στ. Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο και το ειδικό επάγγελµά, τους κατά την ηµέρα 

διενέργειας του διαγωνισµού ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, κατά περίπτωση (δεν αφορά 

συνεταιρισµούς),   

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

Επιµελητηρίου της χώρας εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, οµοίως της 

χώρας εγκατάστασής τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού.  

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

κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.∆.  118/07 κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού . 

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

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

παρ. 2 & 3 του άρθρου 6  του Π.∆. 118/07 , κατά περίπτωση, και σύµφωνα µε τους όρους και τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 20  του ιδίου  Προεδρικού .∆ιατάγµατος.  

- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι  νοµικό πρόσωπο η παρούσα υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται 

από τον νόµιµο εκπρόσωπο του. 

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

προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους. 

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

καταγωγής  του τελικού προϊόντος  που  προσφέρουν (άρθρο18 παρ.1 Π∆ 118/07). 

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

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

καταστατικού του διαγωνιζόµενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε και Ε.Ε.) Στοιχεία  και 

έγγραφα από τα  οποία  πρέπει να προκύπτουν  ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα 

πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα  

της νοµιµοποίησης αυτών, αν  αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως µε τη  νοµική 

µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου. 

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

υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην 

ένωση ή κοινοπραξία. 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ  ∆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 

Α) ∆ικαιολογητικά Πιστοποίησης  Χρηµατοοικονοµικής Ικανότητας 
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καταστάσεις αποτελεσµάτων χρήσης, εφόσον ο προσφέρων υποχρεούται στην κατάρτιση και 
δηµοσίευσή τους. 
 
2. Σε περίπτωση νεοσύστατου νοµικού προσώπου, το οποίο συµµετέχει ως µέλος σε ένωση -
κοινοπραξία, είναι υποχρεωτική η κατάθεση προσωρινών ισολογισµών ή οποιουδήποτε άλλου 
αποδεικτικού εγγράφου για τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση του συµµετέχοντος.  
 
3. Σε περίπτωση ένωσης – σύµπραξης που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά προσκοµίζονται για κάθε µέλος της ένωσης ή σύµπραξης. 
 
4. Σε περίπτωση συµµετέχοντος που δεν έχει κατά νόµο υποχρέωση δηµοσίευσης ισολογισµών, είναι 
υποχρεωτική η κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης περί  

i. περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και  
ii. περί του κύκλου εργασιών ως προς την παροχή παρόµοιων µε τις ζητούµενες υπηρεσίες 
κατά τη διάρκεια των τριών προηγούµενων οικονοµικών ετών. 

-  

1.7.  ΤΕΧΝΙΚΑ   ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

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

ΠΡΟΣΦΟΡΑ »  

  

1.8.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

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

στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  

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

κατωτέρω : 

 

 

 

1.8.1 Τ Ι Μ Ε Σ  

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

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

ολογράφως και αριθµητικώς. 

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

νόµισµα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

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

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

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

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

τιµή για ολόκληρη την προσφερόµενη ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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1.8.1.5 Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

1.8.1.6  Οι τιµές θα δίνονται ως εξής:  

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

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

υποβάλουν προσφορές για ένα ή και περισσότερα τµήµατα. 

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

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

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

απορρίπτονται. 

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

του Φ.Π.Α. 

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

VI. Η ανώτερη τιµή µε Φ.Π.Α. δεν πρέπει να υπερβαίνει τα όρια που αναγράφονται στο άρθρο 2 

περίπτωση 2.7 της παρούσας διακήρυξης. 

Σηµ.1 Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 2% 

και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

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

δίνεται υποχρεωτικά για την µονάδα κάθε είδους χωριστά . 

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

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

αυτά σύµφωνα µε την παράγραφο 1.8.1.7 Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιµή του 

προσφεροµένου είδους και όχι στις τιµές των µερών. 

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

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

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

χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά 

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

προτεινοµένων προµηθειών τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς . 

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

την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

1.8.2 Τρόπος Πληρωµής  

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

  

1.9 Επισηµαίνεται ότι: 
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1.9.1 Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της 

∆\ξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. 

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

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

1.9.3  Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

1.9.4 ∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά την λήξη χρόνου 

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

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

διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε κατά την 

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

οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη 

µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο 

όργανο. 

1.9.6 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

1.9.7 Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ειδών των οµάδων ή για το σύνολο των 

ειδών κάθε οµάδας. 

 
2. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ –ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
2.1 Η Επιτροπή Παραλαβής , Αποσφράγισης και αξιολόγησης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 

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

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

αξιολόγησης  των προσφορών. 

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

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

- Οι δικαιούµενοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαµβάνουν γνώση των 

συµµετασχόντων στο διαγωνισµό. 

2.2- Η Αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: 

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

την Επιτροπή κατά σελίδα όλα τα δικαιολογητικά .  

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

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

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

Υπηρεσία, προκειµένου να αποσφραγισθεί την ηµεροµηνία και την ώρα που θα ορισθεί αρµοδίως.        
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 - Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που 

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

και σφραγίζει. 

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

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

προσφορών.  

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

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

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

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

τους αποσταλεί. 

- Οι δικαιούµενοι να παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης οικονοµικών προσφορών λαµβάνουν 

γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν. 

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

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

ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισµού.  

 
3. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ  

3.1  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ. 
3.1.1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.∆. 118/07, ο προσφέρων στον 

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

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

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

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

άνω προθεσµίας στην Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό. 

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

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

την ώρα και τον τόπο αποσφράγισης του ως άνω φακέλου των δικαιολογητικών (η οποία δεν µπορεί να 

ορισθεί σε χρόνο µεγαλύτερο των τεσσάρων (4) εργασίµων ηµερών). Η ανακοίνωση αποστέλλεται και 

στους λοιπούς προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές έχουν αποσφραγιστεί.  

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

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

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

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

φακέλου των δικαιολογητικών του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, λαµβάνουν 
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γνώση (αυτών των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν), εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την 

ηµεροµηνία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών, προσερχόµενοι στην αρµόδια Υπηρεσία. 

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

να γίνει η κατακύρωση, 

3.1.6.1.  Οι  Έλληνες  πολίτες : 

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

έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική  απόφαση,  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166   

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

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

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

ii) κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 

ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

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

το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία 

κήρυξης πτώχευσης. 

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

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

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

τους . 

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

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

εκδίδεται  το σχετικό  πιστοποιητικό. 

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

αυτό  και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι 
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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 Ο.Τ.Α. 

3.1.6.2.  Οι  αλλοδαποί :  

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

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

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

άνω παραγράφου  3.1.6.1.  

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

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

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

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

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

προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και 

ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  

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

ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα  του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, 

κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθούν  να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την 

επίδοση της ως  άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

3.1.6.3. Τα νοµικά  πρόσωπα ηµεδαπά ή  αλλοδαπά :   

α. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 3.6.1.1 και 3.1.6.2 αντίστοιχα. 

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

της χώρας εγκατάστασης του νοµικού προσώπου, των ως άνω παραγράφων, αφορά τους ∆ιαχειριστές 

όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε , Ε.Ε και Ε.Π.Ε., τον Πρόεδρος και τον ∆ιευθύνων Σύµβουλο 

όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου τους νόµιµους 

εκπροσώπους  του. 

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

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

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

(µόνο για  

αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι  δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή 

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

αλλοδαπά  νοµικά πρόσωπα) 

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

όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια Υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο 
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µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό A.E., 

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

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

της έδρας της ανωνύµου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. 

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

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

συµµετέχουσας στον διαγωνισµό επιχείρησης. 

3.1.6.4.  Οι  συνεταιρισµοί :  

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

διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του 

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

αδικήµατα της περίπτωσης α της παραγράφου  3.1.6.1.    

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

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

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

γ. Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 

3.1.6.5.  Οι ενώσεις  προµηθευτών που υποβάλουν κοινή  προσφορά : 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην Ένωση. 
 
3.1.7. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω 

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

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

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

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

ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. 

 

3.2. ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ 

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

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

που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/07 ή, εφόσον τούτο προβλέπεται στη 

διακήρυξη, στο άρθρο 8α του ιδίου ∆/τος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις αυτές, η κατακύρωση 

γίνεται στον προµηθευτή που προσφέρει την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκοµίζει ένα ή  περισσότερα από τα έγγραφα και 

δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή µε την 

αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά και ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας 
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από τους προµηθευτές δεν προσκοµίζει, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω 

διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο 

διαγωνισµός µαταιώνεται. 

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

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

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

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

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

καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη. Επίσης καταπίπτει υπέρ του 

∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει 

ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόµενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονοµικών και 

τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου 8α εφόσον έχουν ζητηθεί από την ∆/ξη. 

 

 

4. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

4.1- Ε Γ Γ Υ Η Σ Ε Ι Σ 
 
4.1.1  Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα 

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

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

επίσηµη µετάφραση. 

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

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

το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης µε ΦΠΑ ή της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 

για την ποσότητα που επιτρέπεται να προσφερθεί. 

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

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

προσφοράς που ζητάει η ∆\ξη. 

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

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

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

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

θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε τα συνηµµένα υποδείγµατα. 

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

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ∆’ 
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4.1.7  Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρ.25 του Κ.Π.∆.(118/07). 

 
4.2 – ΠΑΡΑΤΑΣΗ / ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 
 
Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί να παρατείνεται το ανώτερο µέχρι το ¼ αυτού µε επιφύλαξη των 

δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου για την επιβολή των προβλεπόµενων κυρώσεων (σχετ. αρ. 26 του Κ.Π.∆.) ή 

να µετατίθεται . 

 
4.3- ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  -  ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

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

έργων, προµηθειών και υπηρεσιών διέπονται από τις διατάξεις του Νόµου 3886/30-9-10 (ΦΕΚ 173 

Α/2010) εφόσον η σύµβαση εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής των Οδηγιών 2004/17/ΕΚ (L134) και 

2004/18/ΕΚ (L134) ή στις διατάξεις µε τις οποίες οι εν λόγω Οδηγίες µεταφέρονται στην εσωτερική 

έννοµη τάξη. 

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

συµφωνιών – πλαισίων, συµβάσεων παραχώρησης δηµοσίων έργων και δυναµικών συστηµάτων αγορών. 

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

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

εσωτερικής νοµοθεσίας, δικαιούται να ζητήσει, κατά τα οριζόµενα ειδικότερα στα 3 και επ. άρθρα του Ν. 

3886/10, προσωρινή δικαστική προστασία, ακύρωση της παράνοµης πράξης της αναθέτουσας αρχής ή της 

υπογραφείσας σύµβασης και επιδίκαση αποζηµίωσης. 

 

 

4.4- ΣΥΜΒΑΣΗ 

Μετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, εκδίδεται απόφαση έγκρισης 

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

αρµόδιου συλλογικού οργάνου και για την ανάθεση υπογράφεται σύµβαση από τον Περιφερειάρχη Στερεάς 

Ελλάδας  και τον προµηθευτή σύµφωνα µε το συνηµµένο Σχέδιο Σύµβασης. 

∆εν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγµάτευση στο κείµενο της σύµβασης  που επισυνάπτεται στην παρούσα 

διακήρυξη ούτε τροποποίηση ή συµπλήρωση της προσφοράς του προµηθευτή. 

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

118/2007 
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2. Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως 

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

παραδροµών. 

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

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

Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

Α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα του προς προµήθεια είδους.  

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

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

εκπτώσεις. 

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

αποδεσµεύθηκαν οι τυχόν εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα στην σύµβαση. 

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

ακολουθεί έχει µόνο αποδεικτικό χαρακτήρα 

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

από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της κατακύρωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, 

προσκοµίζοντας και τη αντίστοιχη εγγύηση καλής εκτέλεσης της, καθώς και Υπεύθυνη δήλωση του 

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

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

αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 3414/05 

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

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

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

2. Το σχέδιο σύµβασης που ακολουθεί αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α    Γ’ 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

1.ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΠΥΡΕΘΡΙΝΟΕΙ∆ΩΝ 
 
1.1 ΕΙ∆ΟΣ: Εγκεκριµένα σκευάσµατα σύµφωνα µε το (Π.∆ 115/97) εντοµοκτόνων της κατηγορίας των 
πυρεθρινοειδών για την κάλυψη 539.556 στρεµµάτων(ψεκαστικά στρέµµατα) και για 1,5 ψεκασµούς. 

α) δραστικής ουσίας (δ.ο.) a-cypermethrin µορφής πυκνού εναιώρηµατος( SC)   ποσότητας 4.856 λίτρων  
ή ισοδύναµης β) ποσότητας δραστικής ουσίας  Lamda-cyhalothrin µορφής  εναιωρήµατος µικροκαψυλίων  
(CS) ποσότητας 2.023 λίτρων.  

Κατηγορία κατά CPV 24452000-7 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ:  α) 4.856 λίτρα σκευάσµατος εντοµοκτόνου µε δ.ο alpha-cypermethrin (SC)  ή  β) 2.023 
λίτρα  ισοδύναµη ποσότητα σκευάσµατος εντοµοκτόνου  µε δ.ο.  l-cyhalothrin (CS)  
Η προσφορά που θα κατατεθεί  θα πρέπει να είναι για όλη την ποσότητα  σκευάσµατος ενός από τις 
δύο  δραστικές ουσίες(ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ) 4.856 λίτρων  σκευασµάτων  της δ.ο ουσίας 
alpha-cypermethrin  ή  2.023 λίτρων σκευασµάτων της  δ.ο. l-cyhalothrin  
 
ΣΚΟΠΟΣ: Το είδος προβλέπεται να χρησιµοποιηθεί κατά τη δακική περίοδο 2012 σε ανάµειξη µε 
ελκυστικές ουσίες, για τη δολωµατική καταπολέµηση του δάκου της ελιάς µε ψεκασµούς  από εδάφους που 
θα καλύψουν 360.000 στρέµµατα και για 1,5 ψεκασµούς ήτοι 539.556 (ψεκαστικά στρέµµατα).  
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ 
 

Α. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ 
 

Ι. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ & ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ I∆ΙΟΤΗΤΕΣ  
 
 1.∆ρώντων συστατικών  
 

1. ∆ρώντος συστατικού-alpha-cypermethrin  
Το τεχνικώς καθαρό δρων συστατικό (alpha-cypermethrin technical), που θα χρησιµοποιηθεί για την 
παρασκευή των προσφεροµένων σκευασµάτων (συµπυκνωµένων εναιωρηµάτων), θα πρέπει να έχει τα 
ακόλουθες φυσικοχηµικές ιδιότητες: 

1. Φυσική κατάσταση:  Κρυσταλλικό  στερεό, λευκό έως υπόλευκο, χωρίς ξένες ύλες ή πρόσθετους 
τροποποιητικούς παράγοντες, µε  χαρακτηριστική οσµή. 

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

3. Καθαρότητα: Η περιεκτικότητα του τεχνικώς καθαρού (technical) δρώντος συστατικού σε 
χηµικώς καθαρό (pure) δρών συστατικό κατ’ ελάχιστο  πρέπει να είναι 93% (β/β) 

4. Ως προς τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του τεχνικώς καθαρού  δρώντος συστατικού θα πρέπει να 
είναι  όπως προσδιορίζονται στα στοιχεία συµµόρφωσης µε την Οδηγία καταχώρησης της δραστικής  
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(ΠΑΡ Ι της Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ)  και έχουν κατατεθεί στην αρµόδια αρχή ( ∆/νση Προστασίας Φυτικής 
Παραγωγής, ΥΠΑΑΤ) και αναφέρονται στην έγκρισή του  και τα οποία θα δηλώνονται  µε  ΥΠΕΥΘΥΝΗ 
∆ΗΛΩΣΗ στην οποία θα αναφέρεται και το εργοστάσιο  παρασκευής αυτού (δρώντος συστατικού).  

 
1. 2.      ∆ρώντος συστατικού l-cyhalothrin  

Το τεχνικώς καθαρό δρων συστατικό που χρησιµοποιηθεί για την παρασκευή του σκευάσµατος 
(εναιώρηµα µικροκαψυλίων), θα πρέπει να έχει τα ακόλουθες φυσικοχηµικές ιδιότητες: 

1. Φυσική κατάσταση: Στερεό, υπόλευκο (beige), χωρίς χαρακτηριστική οσµή. 
2. Χηµική ονοµασία (κατά ΙUPAC): 1:1 µίγµα 

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

3. Καθαρότητα: Η περιεκτικότητα του τεχνικώς καθαρού (technical) δρώντος συστατικού σε 
χηµικώς καθαρό (pure) δρών συστατικό κατ’ ελάχιστο  πρέπει να είναι  81% (β/β).  

4. Ως προς τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά  του τεχνικώς καθαρού  δρώντος συστατικού θα πρέπει να 
είναι  όπως προσδιορίζονται στα στοιχεία συµµόρφωσης µε την Οδηγία καταχώρησης της δραστικής  
(ΠΑΡ Ι της Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ)  και έχουν κατατεθεί στην αρµόδια αρχή (∆/νση Προστασίας Φυτικής 
Παραγωγής, ΥΠΑΑΤ) και αναφέρονται στην έγκριση του και τα οποία θα δηλώνονται  µε ΥΠΕΥΘΥΝΗ 
∆ΗΛΩΣΗ  ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ  στην οποία θα αναφέρεται και εργοστάσιο  παρασκευής αυτού 
(δρώντος συστατικού). 

2. Σκευασµάτων  

1. 1.      Σκευάσµατα alpha-cypermethrin  
Για κάθε προσφερόµενο σκεύασµα του δρώντος συστατικού alpha-cypermethrin  θα πρέπει να  
αναφέρονται οπωσδήποτε τα ακόλουθα: 

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

µεγαλύτερης των δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφή της σύµβασης  
Θα πρέπει να  κατατεθεί αντίγραφο της ισχύουσας έγκρισης κυκλοφορίας στη xώρα µας, µε τον αριθµό 
και την ηµεροµηνία της εν λόγω έγκρισης και το εµπορικό όνοµα του σκευάσµατος στο οποίο εκδόθηκε 
αυτή.  
     Επίσης  θα αναφέρεται και εργοστάσιο  παρασκευής αυτού (σκευάσµατος). 
Τα υπό προµήθεια σκευάσµατα πρέπει να είναι εγκεκριµένα σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στην 
χώρα µας  (Π∆ 115/97) και να πληρούν τους όρους της ισχύουσας έγκρισης τους 
 

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

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

µεγαλύτερης των δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφή της σύµβασης  
Θα πρέπει να  κατατεθεί αντίγραφο της ισχύουσας έγκρισης κυκλοφορίας στη xώρα µας, µε τον αριθµό 
και την ηµεροµηνία της εν λόγω έγκρισης και το εµπορικό όνοµα του σκευάσµατος στο οποίο εκδόθηκε 
αυτή. 
Επίσης  θα αναφέρεται και εργοστάσιο  παρασκευής αυτού (σκευάσµατος). 
Τα υπό προµήθεια σκευάσµατα πρέπει να είναι εγκεκριµένα σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στην 
χώρα µας (Π∆ 115/97) και να πληρούν τους όρους της ισχύουσας έγκρισης τους 
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 Β. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

1.         Το προσφερόµενα σκευάσµατα θα είναι συσκευασµένα σε κατάλληλες, καινούργιες, απόλυτα 
ασφαλείς φιάλες  σύµφωνα µε την έγκρισή τους χωρητικότητας του ενός (1) λίτρου. 
Οι φιάλες των 1000 ml (κ.εκ) θα φέρουν ευανάγνωστη και  ανεξίτηλη σήµανση µε την ακόλουθη φράση: 
«ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»  
            Οι φιάλες θα συσκευάζονται ανά 20 του ενός (1) λίτρου σε ανθεκτικά χαρτοκιβώτια κατάλληλα 
για χερσαίες και θαλάσσιες µεταφορές. Σε κάθε χαρτοκιβώτιο θα είναι τυπωµένο το εµπορικό όνοµα του 
σκευάσµατος και µε µαύρο µελάνι σε πορτοκαλί φόντο τα σύµβολο τοξικότητας του σκευάσµατος και ο 
χαρακτηρισµός τους.  
            Τα χαρτοκιβώτια ανά 30 θα είναι τοποθετηµένα σε ξύλινες παλέτες οι οποίες θα εξασφαλίζουν 
την ασφαλή στοιβασία στις αποθήκες χωρίς απώλεια χώρου περιτυλιγµένα µε ειδική ανθεκτική (όχι 
αυτοκόλλητη) ταινία συγκράτησης. 
            Κατά την παραλαβή του είδους δεν γίνονται δεκτές ποσότητες που τα µέσα συσκευασίας τους 
παρουσιάζουν διαρροή ή έχουν διαβραχεί από διαρροή του σκευάσµατος ή έχουν παραµορφωθεί λόγω 
κακής ποιότητας των υλικών συσκευασίας ή κατά την µεταφορά. 
  
2.         Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΕΧΕΙ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΟΥ Τ.Π.Ε ( ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ 
ΛΑΜΙΑΣ ). 
  
3.         O ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ), ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ∆ΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΠΟ∆ΕΧΕΤΑΙ 
ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ  

  Γ.         ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

1.         Για τον έλεγχο της ποιότητας του είδους η αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, παρουσία και 
εκπροσώπου του προµηθευτή, θα πάρει σύµφωνα µε τη µε αριθ. 155501/7-6-83 απόφαση του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, δείγµα και αντιδείγµα του σκευάσµατος  για κάθε παρτίδα , τα οποία 
θα στείλει σε επίσηµο Κρατικό Εργαστήριο για έλεγχο. Ο έλεγχος θα αφορά τόσο τη χηµική σύνθεση όσο 
και τις χηµικές και φυσικές ιδιότητες του είδους που καθορίζονται από τις προδιαγραφές και την έγκρισή 
του  βάση του Π∆ 115/97,  για το σκεύασµα. 
Ο προµηθευτής έχει υποχρέωση  να καταθέσει  στην Επιτροπή Παραλαβής και  αντίγραφο της ανάλυσης 
του δρώντος συστατικού (technical) για κάθε παρτίδα σκευάσµατος που θα παραδώσει. 
            Η οριστική παραλαβή του είδους θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής µε βάση τα αποτελέσµατα 
της χηµικής ανάλυσής του. 
Ο φορέας διατηρεί το δικαίωµα του να  ζητήσει  εργαστηριακή εξέταση για τον έλεγχο της ποιότητας του 
δρώντος συστατικού (technical) στο εργοστάσιο παρασκευής  των σκεπασµάτων. Η εξέταση αυτή θα γίνει 
από αρµόδια Επιτροπή και οι δαπάνες αυτής  θα καλυφθούν από τον προµηθευτή. 
 
∆. ΤΙΜΗ 
Η τιµή θα δίνεται σε ευρώ  ανά λίτρο. 
 
Ε. ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ 
Τα είδη θα παραδοθούν, στην αποθήκη, της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής, ως 
αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’, εντός πέντε (5) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, εκτός και 
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αν η Υπηρεσία ζητήσει να γίνει σε µεταγενέστερο χρόνο, λόγω έλλειψης χώρου στην αποθήκη 
δακοκτονίας. 

Η παράδοση επίσης των ειδών δύναται να γίνει και τµηµατικά ανάλογα µε τις ανάγκες της 
εφαρµογής των εργασιών δακοκτονίας και εντός πέντε (5) ηµερών ύστερα  από έγγραφη ειδοποίηση της 
υπηρεσίας. 
                                                                                                                                                                         
ΣΤ. ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Η παραλαβή θα πραγµατοποιηθεί από την αρµόδια Επιτροπή την ίδια ηµέρα µε την παράδοση. 
 
Ζ. ΤΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:  
Η ∆/νση Οικονοµικού της Π.Ε. Φθιώτιδας  ως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’ 
 
Η. ΦΟΡΕΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 Η δαπάνη προµήθειας του είδους θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής και θα προέρχεται από επιχορήγηση Κ.Α.Π. προς τις Περιφέρειες, του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, για το πρόγραµµα δακοκτονίας 
2012. 
 
Θ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ:  
161.287,00 €, συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. 
 
Ι. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:  
 Χαµηλότερη τιµή κατά λίτρο   
       
 
1.2 ΕΙ∆ΟΣ: Εγκεκριµένα  σκευάσµατα σύµφωνα µε το (Π.∆ 115/97) εντοµοκτόνων της   κατηγορίας 
των πυρεθρινοειδών που θα καλύψουν  στρέµµατα και  για 0,5 ψεκασµούς (180.000 ψεκαστικά 
στρέµµατα): 

α) δραστικής ουσίας (δ.ο.) a-cypermethrin µορφής πυκνού εναιώρηµατος( SC)   ποσότητας 1.620 λίτρων  
ή ισοδύναµης β) ποσότητας δραστικής ουσίας  Lamda-cyhalothrin µορφής  εναιωρήµατος µικροκαψυλίων  
(CS) ποσότητας 675 λίτρων ή  ισοδύναµης γ) ποσότητας δραστικής ουσίας  Βeta-cyfluthrin  µορφής  
συµπυκνωµένου εναιωρήµατος (SC) ποσότητας  1.890 λίτρων. 

 Κατηγορία κατά CPV 24452000-7 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ:  α) 1.620 λίτρα σκευάσµατος εντοµοκτόνου µε δ.ο alpha-cypermethrin (SC)  ή   675 
λίτρα  ισοδύναµη ποσότητα σκευάσµατος εντοµοκτόνου  µε δ.ο.  l-cyhalothrin (CS) ή 1.890 λίτρα 
ισοδύναµη ποσότητα σκευάσµατος εντοµοκτόνου µε δ.ο. Βeta-cyfluthrin  (SC)  
Η προσφορά που θα κατατεθεί  θα πρέπει να είναι για όλη την ποσότητα  σκευάσµατος ενός από τις 
τρείς  δραστικές ουσίες(ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ):  1.620 λίτρων  σκευασµάτων  της δ.ο ουσίας 
alpha-cypermethrin  ή  675  λίτρων σκευασµάτων της  δ.ο. l-cyhalothrin ή 1.890 λίτρων σκευασµάτων 
της δ.ο.  beta-cyflutrhin 
 
ΣΚΟΠΟΣ: Το είδος προβλέπεται να χρησιµοποιηθεί κατά τη δακική περίοδο 2012 σε ανάµειξη µε 
ελκυστικές ουσίες, για τη δολωµατική καταπολέµηση του δάκου της ελιάς µε ψεκασµούς  από εδάφους που 
θα καλύψουν 360.000 στρέµµατα και  για 0,5 ψεκασµούς (180.000 ψεκαστικά στρέµµατα) 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ 
 

Α. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ 
 

Ι.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ &  ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ I∆ΙΟΤΗΤΕΣ 
 1. ∆ρώντων συστατικών 
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1. ∆ρώντος συστατικού – alpha -cypermethrin  
Το τεχνικώς καθαρό δρών συστατικό ( αlpha -cypermethrin technical ), που θα χρησιµοποιηθεί για την 
παρασκευή των προσφεροµένων σκευασµάτων (συµπυκνωµένων εναιωρηµάτων), θα πρέπει να έχει τα 
ακόλουθες φυσικοχηµικές ιδιότητες: 
1. Φυσική κατάσταση:  Κρυσταλλικό  στερεό, λευκό έως υπόλευκο, χωρίς ξένες ύλες ή πρόσθετους 
τροποποιητικούς παράγοντες, µε  χαρακτηριστική οσµή. 
2. Χηµική ονοµασία (κατά ΙUPAC)::ρακεµικό µίγµα 
(S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl-(1R,3R)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2 dimethylcyclopropane-carboxylate  
και   
(R)-α-cyano-3-phenoxybenzyl-(1S,3S)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane-carboxylate. 
3. Καθαρότητα: Η περιεκτικότητα του τεχνικώς καθαρού (technical) δρώντος συστατικού σε χηµικώς 
καθαρό (pure) δρών συστατικό κατ’ ελάχιστο  πρέπει να είναι 93% (β/β). 
4. Ως προς τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του τεχνικώς καθαρού  δρώντος συστατικού θα πρέπει να 
είναι  όπως προσδιορίζονται στα στοιχεία συµµόρφωσης µε την Οδηγία καταχώρησης της δραστικής  
(ΠΑΡ Ι της Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ)  και έχουν κατατεθεί στην αρµόδια αρχή ( ∆/νση Προστασίας Φυτικής 
Παραγωγής, ΥΠΑΑΤ) και αναφέρονται στην έγκρισή του  και τα οποία θα δηλώνονται  µε  ΥΠΕΥΘΥΝΗ 
∆ΗΛΩΣΗ στην οποία θα αναφέρεται και το εργοστάσιο  παρασκευής αυτού (δρώντος συστατικού). 
  
2. ∆ρώντος συστατικού l-cyhalothrin  
Το τεχνικώς καθαρό δρών συστατικό που χρησιµοποιηθεί για την παρασκευή του σκευάσµατος 
(εναιώρηµα µικροκαψυλίων), θα πρέπει να έχει τα ακόλουθες φυσικοχηµικές ιδιότητες: 
1. Φυσική κατάσταση: Στερεό, υπόλευκο (beige), χωρίς χαρακτηριστική οσµή. 
2. Χηµική ονοµασία (κατά ΙUPAC): 1:1 µίγµα 
S)-a-cyano-3-phenoxybenzyl(Z)-(1R,3R)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl)-2,2-
dimethylcyclopropanecarboxylate, και (R)-a-cyano-3-phenoxybenzyl (Z)-(1S,3S)-3-(2-chloro-3,3,3-
trifluoropropenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate. 
3. Καθαρότητα: Η περιεκτικότητα του τεχνικώς καθαρού (technical) δρώντος συστατικού σε χηµικώς 
καθαρό (pure) δρών συστατικό κατ’ ελάχιστο  πρέπει να είναι  81% (β/β).  
4. Ως προς τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά  του τεχνικώς καθαρού  δρώντος συστατικού θα πρέπει να 
είναι  όπως προσδιορίζονται στα στοιχεία συµµόρφωσης µε την Οδηγία καταχώρησης της δραστικής  
(ΠΑΡ Ι της Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ)  και έχουν κατατεθεί στην αρµόδια αρχή (∆/νση Προστασίας Φυτικής 
Παραγωγής, ΥΠΑΑΤ) και αναφέρονται στην έγκριση του και τα οποία θα δηλώνονται  µε ΥΠΕΥΘΥΝΗ 
∆ΗΛΩΣΗ  ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ  στην οποία θα αναφέρεται και εργοστάσιο  παρασκευής αυτού 
(δρώντος συστατικού). 
  

1. 3.      ∆ρώντος συστατικού  beta-cyfluthrin  
Το τεχνικώς καθαρό δρών συστατικό που χρησιµοποιηθεί για την παρασκευή του σκευάσµατος 
(συµπυκνωµένο εναιώρηµα), θα πρέπει να έχει τα ακόλουθες φυσικοχηµικές ιδιότητες: 
1. Φυσική κατάσταση: Στερεό, λευκο (beige), µε ελαφρώς χαρακτηριστική οσµή. 
2. Χηµική ονοµασία (κατά ΙUPAC): (1RS,3RS;1RS,3SR)-3- (2,2-dichlorovinyl)-2,2-
dimethylcyclopropanecarboxylic acid (SR)-α.-cyano- (4-fluoro-3-phenoxy-phenyl)methyl ester 
3. Καθαρότητα: Η περιεκτικότητα του τεχνικώς καθαρού (technical) δρώντος συστατικού σε χηµικώς 
καθαρό (pure) δρών συστατικό κατ’ ελάχιστο  πρέπει να είναι  97,5% (β/β)  
4. Ως προς τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά  του τεχνικώς καθαρού  δρώντος συστατικού θα πρέπει να 
είναι  όπως προσδιορίζονται στα στοιχεία συµµόρφωσης µε την Οδηγία καταχώρησης της δραστικής  
(ΠΑΡ Ι της Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ)  και έχουν κατατεθεί στην αρµόδια αρχή (∆/νση Προστασίας Φυτικής 
Παραγωγής, ΥΠΑΑΤ) και αναφέρονται στην έγκριση του και τα οποία θα δηλώνονται  µε ΥΠΕΥΘΥΝΗ 
∆ΗΛΩΣΗ  ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ  στην οποία θα αναφέρεται και εργοστάσιο  παρασκευής αυτού 
(δρώντος συστατικού). 
  
2. Σκευασµάτων 
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1. Σκεύασµατα alpha-cypermethrin  
Για κάθε προσφερόµενο σκεύασµα του δρώντος συστατικού alpha-cypermethrin  θα πρέπει να  
αναφέρονται οπωσδήποτε τα ακόλουθα: 
 Περιεκτικότητα σε δραστική ουσία : 10% β/ο ή µεγαλύτερη  

• Μορφή: Συµπυκνωµένο εναιώρηµα  (SC)  
• Ηµεροµηνία παρασκευής: Το σκεύασµα θα πρέπει να είναι  πρόσφατης παρασκευής και όχι 

µεγαλύτερης των δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφή της σύµβασης  
Θα πρέπει να  κατατεθεί αντίγραφο της ισχύουσας έγκρισης κυκλοφορίας στη xώρα µας, µε τον αριθµό 
και την ηµεροµηνία της εν λόγω έγκρισης και το εµπορικό όνοµα του σκευάσµατος στο οποίο εκδόθηκε 
αυτή. 
Επίσης  θα αναφέρεται και εργοστάσιο  παρασκευής αυτού (σκευάσµατος). 
Τα υπό προµήθεια σκευάσµατα πρέπει να είναι εγκεκριµένα σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στην 
χώρα µας  (Π∆ 115/97) και να πληρούν τους όρους της ισχύουσας έγκρισης τους 
 
2. Σκευάσµατα L-cyhalothrin  
Για κάθε προσφερόµενο σκεύασµα του δρώντος συστατικού l-cyhalothrin θα πρέπει αναφέρονται 
οπωσδήποτε τα ακόλουθα: 
 Περιεκτικότητα σε δραστική ουσία : 10,05% β/ο ή µεγαλύτερη  

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

µεγαλύτερης των δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφή της σύµβασης  
Θα πρέπει να  κατατεθεί αντίγραφο της ισχύουσας έγκρισης κυκλοφορίας στη xώρα µας, µε τον αριθµό 
και την ηµεροµηνία της εν λόγω έγκρισης και το εµπορικό όνοµα του σκευάσµατος στο οποίο εκδόθηκε 
αυτή. 
Επίσης  θα αναφέρεται και εργοστάσιο  παρασκευής αυτού (σκευάσµατος). 
Τα υπό προµήθεια σκευάσµατα πρέπει να είναι εγκεκριµένα σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στην 
χώρα µας  (Π∆ 115/97) και να πληρούν τους όρους της ισχύουσας έγκρισης τους 
  
3. Σκευάσµατα beta-cyfluthrin  
Για κάθε προσφερόµενο σκεύασµα του δρώντος συστατικού Beta-cyflutrin  θα πρέπει αναφέρονται 
οπωσδήποτε τα ακόλουθα: 

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

µεγαλύτερης των δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφή της σύµβασης  
Θα πρέπει να  κατατεθεί αντίγραφο της ισχύουσας έγκρισης κυκλοφορίας στη xώρα µας, µε τον αριθµό 
και την ηµεροµηνία της εν λόγω έγκρισης και το εµπορικό όνοµα του σκευάσµατος στο οποίο εκδόθηκε 
αυτή. 
Επίσης  θα αναφέρεται και εργοστάσιο  παρασκευής αυτού (σκευάσµατος). 
Τα υπό προµήθεια σκευάσµατα πρέπει να είναι εγκεκριµένα σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στην 
χώρα µας (Π∆ 115/97) και να πληρούν τους όρους της ισχύουσας έγκρισης τους 
  
Β. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 
1.         Το προσφερόµενα σκευάσµατα θα είναι συσκευασµένα σε κατάλληλες, καινούργιες, απόλυτα 
ασφαλείς φιάλες  σύµφωνα µε την έγκρισή τους χωρητικότητας του ενός (1) λίτρου. 
Οι φιάλες των 1000 ml (κ.εκ) θα φέρουν ευανάγνωστη και  ανεξίτηλη σήµανση µε την ακόλουθη φράση: 
«ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»  
            Οι φιάλες θα συσκευάζονται ανά 20 του ενός (1) λίτρου σε ανθεκτικά χαρτοκιβώτια κατάλληλα 
για χερσαίες και θαλάσσιες µεταφορές. Σε κάθε χαρτοκιβώτιο θα είναι τυπωµένο το εµπορικό όνοµα του 
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σκευάσµατος και µε µαύρο µελάνι σε πορτοκαλί φόντο τα σύµβολο τοξικότητας του σκευάσµατος και ο 
χαρακτηρισµός τους.  
            Τα χαρτοκιβώτια ανά 30 θα είναι τοποθετηµένα σε ξύλινες παλέτες οι οποίες θα εξασφαλίζουν 
την ασφαλή στοιβασία στις αποθήκες χωρίς απώλεια χώρου περιτυλιγµένα µε ειδική ανθεκτική (όχι 
αυτοκόλλητη) ταινία συγκράτησης. 
            Κατά την παραλαβή του είδους δεν γίνονται δεκτές ποσότητες που τα µέσα συσκευασίας τους 
παρουσιάζουν διαρροή ή έχουν διαβραχεί από διαρροή του σκευάσµατος ή έχουν παραµορφωθεί λόγω 
κακής ποιότητας των υλικών συσκευασίας ή κατά την µεταφορά. 
 
2. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΕΧΕΙ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΟΥ Τ.Π.Ε ( ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ 
ΛΑΜΙΑΣ ). 
  
3.         O ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ), ΣΤΗΝ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ∆ΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ 
ΑΠΟ∆ΕΧΕΤΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ 
ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ  
   
 Γ.         ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
1.         Για τον έλεγχο της ποιότητας του είδους η αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, παρουσία και 
εκπροσώπου του προµηθευτή, θα πάρει σύµφωνα µε τη µε αριθ. 155501/7-6-83 απόφαση του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, δείγµα και αντιδείγµα του σκευάσµατος  για κάθε παρτίδα , τα οποία 
θα στείλει σε επίσηµο Κρατικό Εργαστήριο για έλεγχο. Ο έλεγχος θα αφορά τόσο τη χηµική σύνθεση όσο 
και τις χηµικές και φυσικές ιδιότητες του είδους που καθορίζονται από τις προδιαγραφές και την έγκρισή 
του  βάση του Π∆ 115/97,  για το σκεύασµα. 
Ο προµηθευτής έχει υποχρέωση  να καταθέσει  στην Επιτροπή Παραλαβής και  αντίγραφο της ανάλυσης 
του δρώντος συστατικού (technical) για κάθε παρτίδα σκευάσµατος που θα παραδώσει. 
            Η οριστική παραλαβή του είδους θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής µε βάση τα αποτελέσµατα 
της χηµικής ανάλυσής του. 
Ο φορέας διατηρεί το δικαίωµα του να  ζητήσει  εργαστηριακή εξέταση για τον έλεγχο της ποιότητας του 
δρώντος συστατικού (technical) στο εργοστάσιο παρασκευής  των σκεπασµάτων. Η εξέταση αυτή θα γίνει 
από αρµόδια Επιτροπή και   οι δαπάνες αυτής  θα καλυφθούν από τον προµηθευτή. 
 
∆. ΤΙΜΗ 
Η τιµή θα δίνεται σε ευρώ ανά λίτρο. 
 
Ε. ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ 
Τα είδη θα παραδοθούν, στην αποθήκη, της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής , ως 
αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’, εντός πέντε (5) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, εκτός και 
αν η Υπηρεσία ζητήσει να γίνει σε µεταγενέστερο χρόνο, λόγω έλλειψης χώρου στην αποθήκη 
δακοκτονίας. 

Η παράδοση επίσης των ειδών δύναται να γίνει και τµηµατικά ανάλογα µε τις ανάγκες της 
εφαρµογής των εργασιών δακοκτονίας και εντός πέντε (5) ηµερών ύστερα  από έγγραφη ειδοποίηση της 
υπηρεσίας.                                                                                                                                                                                            
 
ΣΤ. ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Η παραλαβή θα πραγµατοποιηθεί από την αρµόδια Επιτροπή την ίδια ηµέρα µε την παράδοση. 
 
Ζ. ΤΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:  
Η ∆/νση Οικονοµικού Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας ως αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’ 
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Η. ΦΟΡΕΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 Η δαπάνη προµήθειας του είδους θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της  ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής  Φ. 291 ΚΑΕ 1643 και θα προέρχεται από επιχορήγηση Κ.Α.Π. προς τις 
Περιφέρειες του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. για το 
πρόγραµµα δακοκτονίας 2012. 
 
Θ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 53.807,00 €, συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. 
 
Ι. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:  
Χαµηλότερη τιµή κατά λίτρο   
      
 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α    Γ’ 
 

2. ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΩΝ ΜΕ ∆ΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ DIMETHOATE µε περιεκτικότητα 
σε δραστική ουσία : 40,00% (β/ο) ή µεγαλύτερη  

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 
 
ΕΙ∆ΟΣ: Εγκεκριµένα σύµφωνα µε το (Π.∆ 115/97) σκευάσµατα του οργανοφωσφορικού εντοµοκτόνου 
dimethoate σε µορφή γαλακτωµατοποιήσιµου υγρού (ΕC).-CPV 24452000-7 (εντοµοκτόνα). 
 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 8.534 λίτρα σκευάσµατος. 
 Η προσφορά που θα κατατεθεί  θα πρέπει να είναι για όλη την ποσότητα  σκευάσµατος.  
 
ΣΚΟΠΟΣ: Το είδος προβλέπεται να χρησιµοποιηθεί κατά τη δακική περίοδο 2012 σε ανάµειξη µε 
ελκυστικές ουσίες, για τη δολωµατική καταπολέµηση του δάκου της ελιάς µε ψεκασµούς  από εδάφους που 
θα καλύψουν 360.000 στρέµµατα  για 1,5 ψεκασµούς ήτοι 540.000 ψεκαστικά στρέµµατα . 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ 
 

Α. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ 
 

Ι. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ &  ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ I∆ΙΟΤΗΤΕΣ 
 
1.  ∆ρώντος συστατικού. 
 1. Φυσική Κατάσταση Λευκό στερεό (99.5%), λευκό (palletised)στερεό µε οσµή µερκαπτάνης  
( 97-99%). 
 2.Xηµική ονοµασία (IUPAC) :  
O,O-Dimethyl-S-(N-methylcarbamoylmethyl) 
phosphorodithioate; 2-Dimethoxyphosphinothioylthio-N-methylacetamide 
 3. Καθαρότητα δρώντος Η περιεκτικότητα του τεχνικώς καθαρού (technical) δρώντος 
συστατικού σε χηµικώς καθαρό (pure) δρών συστατικό κατ’ελάχιστο πρέπει να είναι 95% (β/β) 
 4. Ως προς τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του τεχνικώς δρώντος συστατικού θα πρέπει να είναι 
όπως προσδιορίζονται στα στοιχεία συµµόρφωσης µε την Οδηγία καταχώρησης της δραστικής (ΠΑΡ Ι της 
Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ) και έχουν κατατεθεί στην αρµόδια αρχή ( ∆/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, 
ΥΠΑΑΤ) και αναφέρονται στην έγκρισή του και τα οποία θα δηλώνονται µε ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ στην 
οποία θα αναφέρε-ται και το εργοστάσιο/α παρασκευής αυτού (δρώντος συστατικού). 
 

2. ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 
 

Για κάθε προσφερόµενο σκεύασµα του δρώντος συστατικού να αναφέρονται οπωσδήποτε τα ακόλουθα: 
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 • Περιεκτικότητα σε δραστική ουσία : 40,00% (β/ο) ή µεγαλύτερη. 
 • Μορφή: γαλακτωµατοποιήσιµο υγρό (ΕC) 
 • Το σκεύασµα θα πρέπει να είναι πρόσφατης παρασκευής και όχι µεγαλύτερης των δύο (2) µηνών 
από την ηµεροµηνία υπογραφή της σύµβασης 
 Θα πρέπει να κατατεθεί αντίγραφο της ισχύουσας έγκρισης κυκλοφορίας στη xώρα µας, τον 
αριθµό και την ηµεροµηνία της εν λόγω έγκρισης και το εµπορικό όνοµα του σκευάσµατος στο οποίο 
εκδόθηκε αυτή. 
 Τα υπό προµήθεια σκευάσµατα πρέπει να είναι εγκεκριµένα σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία 
στην χώρα µας (Π∆ 115/97) και να πληρούν τους όρους της έγκρισης. 
 
Β. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 
1. Το προσφερόµενο σκεύασµα θα είναι συσκευασµένο σε κατάλληλες, καινούργιες, απόλυτα ασφαλείς 
φιάλες σύµφωνα µε την έγκρισή του. 
 Η κάθε φιάλη των 1000 ml (κ.εκ) θα φέρει ευανάγνωστη και ανεξίτηλη σήµανση µε την ακόλουθη 
φράση: «ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» 
Οι φιάλες θα συσκευάζονται ανά 20 του ενός (1) λίτρου σε ανθεκτικά χαρτοκιβώτια κατάλληλα για 
χερσαίες και θαλάσσιες µεταφορές. Σε κάθε χαρτοκιβώτιο θα είναι τυπωµένο το εµπορικό όνοµα του 
σκευάσµατος και µε µαύρο µελάνι σε πορτοκαλί φόντο τα σύµβολα τοξικότητας του σκευάσµατος και ο 
χαρακτηρισµός τους. 
 
 Τα χαρτοκιβώτια ανά 30 θα είναι τοποθετηµένα σε ξύλινες παλέτες οι οποίες θα εξασφαλίζουν 
την ασφαλή στοιβασία στις αποθήκες χωρίς απώλεια χώρου περιτυλιγµένα µε ειδική ανθεκτική (όχι 
αυτοκόλλητη) ταινία συγκράτησης. 
 Κατά την παραλαβή του είδους δεν γίνονται δεκτές ποσότητες που τα µέσα συσκευασίας τους 
παρουσιάζουν διαρροή ή έχουν διαβραχεί από διαρροή του σκευάσµατος ή έχουν παραµορφωθεί λόγω 
κακής ποιότητας των υλικών συσκευασίας ή κατά την µεταφορά. 
 
2. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΕΧΕΙ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΟΥ Τ.Π.Ε ( ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ 
ΛΑΜΙΑΣ ). 
  
3.         O ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ), ΣΤΗΝ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ∆ΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ 
ΑΠΟ∆ΕΧΕΤΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ 
ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ  
 
 
Γ. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
 
 1. Για τον έλεγχο της ποιότητας του είδους η αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, παρουσία και 
εκπροσώπου του προµηθευτή, θα πάρει σύµφωνα µε τη µε αριθ.155501/7-6-83 απόφαση του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, δείγµα και αντιδείγµα του σκευάσµατος για κάθε παρτίδα , τα οποία 
θα στείλει σε επίσηµο Κρατικό Εργαστήριο για έλεγχο. Ο έλεγχος θα αφορά τόσο τη χηµική σύνθεση όσο 
και τις χηµικές και φυσικές ιδιότητες του είδους που καθορίζονται από τις προδιαγραφές και την έγκρισή 
του βάση του Π∆ 115/97, για το σκεύασµα. 
Ο προµηθευτής έχει υποχρέωση να καταθέσει στην Επιτροπή Παραλαβής και αντίγραφο της ανάλυσης 
του δρώντος συστατικού (technical) για κάθε παρτίδα σκευάσµατος που θα παραδώσει. 
Η οριστική παραλαβή του είδους θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής µε βάση τα αποτελέσµατα της 
χηµικής ανάλυσής του. 
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∆. ΤΙΜΗ 
Η τιµή θα δίνεται ανά λίτρο σκευάσµατος. 
 
Ε. ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ 
Τα είδη θα παραδοθούν, στην αποθήκη, της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής , ως 
αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’, εντός πέντε (5) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, εκτός και 
αν η Υπηρεσία ζητήσει να γίνει σε µεταγενέστερο χρόνο, λόγω έλλειψης χώρου στην αποθήκη 
δακοκτονίας. 

Η παράδοση επίσης των ειδών δύναται να γίνει και τµηµατικά ανάλογα µε τις ανάγκες της 
εφαρµογής των εργασιών δακοκτονίας και εντός πέντε (5) ηµερών ύστερα  από έγγραφη ειδοποίηση της 
υπηρεσίας. 
 
ΣΤ. ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Η παραλαβή θα πραγµατοποιηθεί από την αρµόδια Επιτροπή την ίδια ηµέρα µε την παράδοση. 
 
Ζ. ΤΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:  
Η ∆/νση Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας ως αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’ 
 
Η. ΦΟΡΕΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η δαπάνη προµήθειας του είδους θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της  ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής  Φ. 291 ΚΑΕ 1643 και θα προέρχεται από επιχορήγηση Κ.Α.Π. προς τις 
Περιφέρειες του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. για το 
πρόγραµµα δακοκτονίας 2012. 
  
Θ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 55.633,00 €, συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. 
 
Ι. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Χαµηλότερη τιµή  
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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 Φθιώτιδας 
Ελ. Βενιζέλου 1 35100 Λαµία 
 
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  Φθιώτιδας  
Ελ. Βενιζέλου 1 Λαµία   35100 
 
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 2/03-04-2012 διακήρυξης  ,  προς κάλυψη 
αναγκών ………………………………………………………….» και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συµβατικής προ 
Φ.Π.Α. αξίας*……………………ΕΥΡΩ αυτής.                                   
 Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας ολικά ή 
µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της 
απαίτησης µέσα σε τρεις ( 3 ) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας . 
 Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
τέλος χαρτοσήµου . 
 Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την 00-00-2012  , 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. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E' 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 
ΓΙΑ 1,5 

ΨΕΚΑΣΜΟ  

Ποσότητα σε 
λίτρα µε δ.ο. 

Alpha-
cypermethrin  

- η- 
Ποσότητα σε 

λίτρα µε 
δ.ο.     l-
cyhalothrin  

∆ΑΠΑΝΗ 
ΜΕ Φ.Π.Α. 

 

ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 539.556 4.856 2.023 161.287,00  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 
ΓΙΑ 0,5 

ΨΕΚΑΣΜΟ  

Ποσότητα σε 
λίτρα µε δ.ο. 

Alpha-
cypermethrin  

   - η -
Ποσότητα σε 
λίτρα µε 
δ.ο.         
l-
cyhalothrin  

- η -
Ποσότητα 
σε λίτρα µε 
δ.ο. beta-
cyfluthrin  

∆ΑΠΑΝΗ 
ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 180.000 1.620 675 1.890 53.807,00 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 
για 1,5 

ΨΕΚΑΣΜΟ.  

Ποσότητα σε 
λίτρα µε δ.ο. 
dimethoate  

∆ΑΠΑΝΗ 
ΜΕ Φ.Π.Α. 

  

ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 540.000 8.534 55.633,00   

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΙ∆ΩΝ 

& ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

ΠΟΛΗ 

ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 

3ο ΧΙΛ. Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ 
ΑΘΗΝΩΝ 

ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΤΙΚΟ 
ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ ΛΑΜΙΑΣ  

Τ.Κ.  35100 ΛΑΜΙΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’ 

ΤΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΑΧ.ΚΩ∆.-ΠΟΛΗ 

ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
 

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 3 

Τ.Κ.  35100 ΛΑΜΙΑ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ    

∆/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ  ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 

 

ΣΧΕ∆ΙΟ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ανάθεσης προµήθειας …………….λίτρων σκευάσµατος µε τη δραστική ουσία …………………… 

             Στη Λαµία σήµερα την……….του µηνός ………. του έτους 2012, ηµέρα …………, ώρα…………..στα 
Γραφεία  της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Πλατεία Ελευθερίας 1 , Τ.Κ. 351 00 Λαµία , οι 
υπογραφόµενοι: 

1. Κλέαρχος Περγαντάς , Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας , ο οποίος ενεργεί µε την ιδιότητά 
του αυτή ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  µε έδρα τη Λαµία  (ΑΦΜ: 997579388 
) έχοντας υπόψη την αριθ. …………..Απόφαση αριθµ. Πρακτικού………….. της Οικονοµικής Επιτροπής 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας , που εγκρίνει το αποτέλεσµα του από ……… 2012 διενεργηθέντος 
διεθνούς τακτικού µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια 
…………………………………………………………………., για τις ανάγκες του Προγράµµατος Συλλογικής 
Καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς, έτους 2012 στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας .  

2. Ο ….………………………………………. του ………………………. κάτοικος ………………………………. κάτοχος του υπ’ 
αριθ …………..…………∆ελτίου  Αστυνοµικής Ταυτότητας, εκπρόσωπος της εταιρείας 
………………………………………………..µε έδρα ………………….. ΑΦΜ……………..∆ΟΥ………………ταχυδροµική 
δ/νση………………………………..συνοµολογούν και αποδέχονται τα παρακάτω: 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο   

1)    Ο πρώτος των συµβαλλοµένων µε την ανωτέρω ιδιότητά του, αναθέτει στον δεύτερο και    
αυτός αναλαµβάνει την εκτέλεση 
προµήθειας………………………………………………………………………………………λίτρων. 
Εφόσον  το εντοµοκτόνο περιέχεται σε πλαστικές φιάλες, ο προµηθευτής υποχρεούται µετά τη  
χρησιµοποίηση του περιεχόµενου και εντός µηνός από τη λήξη του προγράµµατος δακοκτονίας και 
ύστερα από έγγραφη ειδοποίησή του από την υπηρεσία, να τις παραλάβει και µε δικά του έξοδα να 
φροντίσει για τη περαιτέρω διαχείριση τους. 
2) Η αµοιβή ορίζεται σε …….. € ανά λίτρο/χιλιόγραµµο µε ΦΠΑ 13%  
3) Ο ΦΠΑ ποσοστού 13% βαρύνει την υπηρεσία   
4) Για την πληρωµή της αµοιβής ο δικαιούχος προµηθευτής υποχρεούται να προσκοµίσει τιµολόγιο 
πώλησης αγαθών, δελτία αποστολής, αποδεικτικά ότι είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις που 
αφορούν τις εισφορές ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 
Κατά την εξόφληση των Τιµολογίων Πώλησης Αγαθών θα γίνονται οι εξής κρατήσεις: 
α) Μ.Τ.Π.Υ. ποσοστού 3% επί της καθαρής αξίας του τιµολογίου 
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β) ΤΑΥΥΕ . ποσοστού 0.30% επί της καθαρής αξίας του τιµολογίου 
γ) Κρατικών Προµηθειών  ποσοστού 0,25% επί της καθαρής αξίας του τιµολογίου 
δ) Χαρτόσηµο 2% επί των ( α,β,γ ) 
ε) Ο.Γ.Α. χαρτοσήµου 20% επί του χαρτοσήµου 
δ) Φόρος εισοδήµατος Ν 2198/94 άρθρο 24 ποσοστού 4% 
Για την παρακράτηση του φόρου εισοδήµατος η υπηρεσία θα χορηγήσει στον προµηθευτή σχετική 
βεβαίωση. 

 
ΑΡΘΡΟ  2ο 

  1) Η παράδοση των ειδών θα γίνει στην αποθήκη της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και 
Κτηνιατρικής  ως αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ το αργότερο εντός πέντε (5) ηµερών από την 
υπογραφή της σύµβασης εκτός εάν η Υπηρεσία ζητήσει να γίνει σε µεταγενέστερο χρόνο, λόγω 
έλλειψης χώρου στις αποθήκες δακοκτονίας και η παραλαβή από την αρµόδια επιτροπή την ίδια 
ηµέρα της παράδοσης. 

Η παράδοση επίσης των ειδών δύναται να γίνει και τµηµατικά ανάλογα µε τις ανάγκες της 
εφαρµογής των εργασιών δακοκτονίας και εντός πέντε (5) ηµερών ύστερα  από έγγραφη ειδοποίηση 
της υπηρεσίας. 
2) Οι φιάλες θα είναι συσκευασµένες σε ανθεκτικά χαρτοκιβώτια  κατάλληλα για χερσαίες µεταφορές 
και θα φέρουν ευανάγνωστη και ανεξίτηλη σήµανση µε την ακόλουθη φράση: «ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ», όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης. 
    Τα χαρτοκιβώτια  θα είναι τοποθετηµένα σε ξύλινες παλέτες  και  περιτυλιγµένα µε ειδική 
ανθεκτική (όχι αυτοκόλλητη)  ταινία συγκράτησης. 
     Για την εκπρόθεσµη παράδοση του υλικού ισχύουν οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 
118/2007. 
4) Τα έξοδα µεταφοράς µέχρι την αποθήκη φύλαξης υλικών δακοκτονίας της  ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής βαρύνουν τον προµηθευτή. 

  
ΑΡΘΡΟ 3ο 

     Τα  υλικά  πρέπει να πληρούν τις Τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στη σχετική 
διακήρυξη για την προµήθεια εντοµοκτόνων ∆ακοκτονίας. 
     Σε περίπτωση που το υλικό ή µέρος της ποσότητάς του δεν είναι σύµφωνα  τις Τεχνικές  
προδιαγραφές της διακήρυξης,  η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει την  αντικατάσταση 
του µε ίση ποσότητα και  µε υλικό  που πληροί τις Τεχνικές προδιαγραφές, ενώ ο Προµηθευτής 
υποχρεούται στην αντικατάστασή του σύµφωνα µε τα οριζόµενα  στο Π.∆. 118/2007. 
      Σε διαφορετική περίπτωση θα επιβάλλονται οι προβλεπόµενες από το Π.∆.118/2007 
κυρώσεις 

Σε περίπτωση που ο Προµηθευτής δε φέρει σε πέρας το έργο που αναλαµβάνει µε την 
παρούσα σύµβαση, αλλά παραιτηθεί πριν την ολοκλήρωση του για διάφορους λόγους (εκτός από 
λόγους ανωτέρας βίας, όπως θάνατος, πολύ σοβαρή ασθένεια  κ.λ.π.) τότε: 
    α) Καταπίπτει σε βάρος του η κατατεθείσα εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης   
    β) Καταλογίζεται σε βάρος του η προµήθεια του υλικού από τους υπόλοιπους προµηθευτές  που 
είχαν κληθεί για διαπραγµάτευση . 
    γ) Καταλογίζεται σε βάρος του κάθε άµεση ή έµµεση προκαλούµενη ζηµιά του ∆ηµόσιου ή  τυχόν 
διαφορά που θα προκύψει,. Ο καταλογισµός αυτός θα γίνει ακόµα και αν δεν πραγµατοποιηθεί νέα 
προµήθεια του υλικού κατά τα παραπάνω οριζόµενα. 
    δ)Χάνει το δικαίωµα συµµετοχής σε διαγωνισµούς για το ίδιο αντικείµενο τα  επόµενα χρόνια.. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
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1)     Η διαπίστωση της παράδοσης του υλικού όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 2 της παρούσας, 
θα  γίνεται µε πρακτικό παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής  Π. Ε. Φθιώτιδας  
2)     Η παραλαβή των υλικών διέπεται από τις διατάξεις του Π.∆.118/2007.   
3) Σε περίπτωση διαφωνίας του Προµηθευτή ως προς την ποσότητα, ποιότητα ή άλλο θέµα, 
παραπέµπεται στην αρµόδια επιτροπή και σε µη επίλυση αυτής εφαρµόζονται οι διατάξεις του νόµου 
3886/2010.  

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

Ο Προµηθευτής έχει προσκοµίσει στην Υπηρεσία την υπ’ αριθµ ………………… Εγγυητική Επιστολή 
καλής εκτέλεσης , ποσού# ……………… # € εκδόσεως………………………. διάρκειας µέχρι  ……………. 2012. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

Η πληρωµή θα γίνει στο 100% της αξίας του υλικού αµέσως µόλις αποσταλούν  οι πιστώσεις, από το  
Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, για το πρόγραµµα 
δακοκτονίας 2012 και προσκοµισθούν τα απαιτούµενα  δικαιολογητικά. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

Το κείµενο της παρούσας σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, 
όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή 
παραδροµών. Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε πέντε (5) µήνες από την ανάθεση. Ο 
προµηθευτής ως προς την παρούσα σύµβαση υπάγεται στην αρµοδιότητα των ∆ικαστηρίων της 
Λαµίας . 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

Τα παραπάνω συµφωνήθηκαν και συναποδέχτηκαν οι συµβαλλόµενοι και για την διαπίστωση τους, 
συντάσσεται η παρούσα σε (4) τέσσερα  όµοια πρωτότυπα , και υπογράφονται ως κατωτέρω, έλαβε 
δε έκαστος από τους συµβαλλόµενους από ένα πρωτότυπο. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ      Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 

ΑΔΑ: Β4ΩΗ7ΛΗ-5Σ3


