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ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 
 

Ηιεθηξνληθνχ αλνηθηνχ άλσ ησλ νξίσλ Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάδεημε 

αλαδφρνπ γηα ην έξγν «Αλάδεημε εξγνιάβσλ γηα ηνλ απφ εδάθνπο ςεθαζκφ ειαηνδέλδξσλ 

ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο πιινγηθήο Καηαπνιέκεζεο ηνπ Γάθνπ ηεο Διηάο έηνπο 

2018 ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Μεζζελίαο»  

 

 

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 « Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

 Γηνίθεζεο-Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/Α/7-6-2010). 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ, 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» (ΦΔΚ 147/Α/8-8-2016). 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4270/2014 «Αξρέο Γεκνζηνλνκηθήο Γηαρείξηζεο θαη Δπνπηείαο 

(Δλζσκάησζε ηεο νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – Γεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 143/Α/28-

6-2014). 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4250/2014 «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο – Καηαξγήζεηο-πγρσλεχζεηο 

Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 

318/1992 (Α'161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» (ΦΔΚ 74/Α/26-03-2014). 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4129/2013 « Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην» (ΦΔΚ 

226/Α'/2013) 
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6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν. 4024/2011 «πγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο 

θαη νξηζκφο ησλ κειψλ ηνπο κε θιήξσζε» 

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4013/2011 «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη 

Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ –Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ 

ηνπ Ν. 3588/2007 (πησρεπηηθφο θψδηθαο)-Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 204/Α/15-9-2011). 

8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3861/2010 « Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ 

θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 

Πξφγξακκα Γηαχγεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 112/η.Α'/2010) 

9.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3548/2007 «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην 

λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ ηχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 68/Α/2007) 

10. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2859/2000 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο» (ΦΔΚ 

248/Α/2000) 

11.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2690/1999 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15. (ΦΔΚ 45/Α/1999) 

12. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2121/1993 «Πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη Πνιηηηζηηθά 

Θέκαηα» (ΦΔΚ 25/Α/1993) 

13.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 28/2015 «Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα 

έγγξαθα θαη ζηνηρεία» (ΦΔΚ 34/Α/2015) 

14. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 80/2016 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο»(ΦΔΚ 145/Α/5-8-

2016). 

15. Σελ αξηζκ. 57654/2017 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο «Ρχζκηζε 

εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο» (ΦΔΚ 1781/Α/23-5-2017) 

16. Σελ αξηζκ. 56902/215 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο «Σερληθέο 

ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (Δ..Ζ.Γ.Ζ..)   

17. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4155/2013 « Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη 

άιιεο δηαηάμεηο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππνπαξάγξαθν Σ 20 ηνπ 1νπ άξζξνπ ηνπ Ν. 

4254/2014 (ΦΔΚ 85/ηπ.Α/2014) θαη ηνλ Ν. 4412/2016.  

18. Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ. 39/2017 «Καλνληζκφο εμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ ελψπηνλ ηεο 

Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ» (ΦΔΚ 64/Α/4-5-2017) 

19.Σελ αξηζκ. 10/2017 ππνπξγηθή απφθαζε «Καζνξηζκφο εκεξήζησλ θαη εβδνκαδηαίσλ 

λνκαξρηαθψλ θαη ηνπηθψλ εθεκεξίδσλ πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα θαηαρψξεζεο δεκνζηεχζεσλ ησλ 

θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ».  (ΦΔΚ 3748/Β/24-10-2017) 

 

20.Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ. 131/2010 «Οξγαληζκφο ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ» (ΦΔΚ 224/Α/27-

12-2010), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 
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21. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3310/2005 "Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή 

θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ" γηα ηε δηαζηαχξσζε ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ αλαδφρνπ κε ηα ζηνηρεία ηνπ Δ..Ρ., ηνπ π.δ/ηνο 82/1996 «Ολνκαζηηθνπνίεζε 

κεηνρψλ Διιεληθψλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή 

πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα», ηεο 

θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο κε αξ. 20977/2007 (Β'1673) ζρεηηθά 

κε ηα "Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξψσλ ηνπ λ. 3312/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 

λ. 3414/2005", θαζψο θαη ηεο απφθαζεο ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ κε αξηζκ. 

1108437/2565/ΓΟ/2005 (Β'1590) "Καζνξηζκφο ρσξψλ ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχλ εμσρψξηεο 

εηαηξίεο" 

22. Σσλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ 

δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο 

παξνχζαο, θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, 

πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

23 .Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4036/2012 «Γηάζεζε γεσξγηθψλ θαξκάθσλ ζηελ αγνξά, νξζνινγηθή 

ρξήζε απηψλ θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 8/Α/27-1-2012) 

24. Σηο δηαηάμεηο ηεο αξηζκ. 8197/90920/13 ΚΤΑ «Θέζπηζε Δζληθνχ ρεδίνπ Γξάζεο κε ζηφρν ηελ 

εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 2009/128/ΔΚ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο» 

(ΦΔΚ 1883/Β/1-8-2013) 

25.Tηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.Γ.2413/53 (ΦΔΚ 125/Α/1953) φπσο έρεη αληηθαηαζηαζεί κε ην Ν.Γ.2939/54     

πεξί «Καηαπνιέκεζεο ηνπ δάθνπ ηεο ειηάο» 

26. Σν αξηζκ. 13997/136664/19-12-2017 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Σξνθίκσλ  «‟Δλαξμε πξνγξάκκαηνο ζπιινγηθήο θαηαπνιέκεζεο ηνπ δάθνπ ηεο ειηάο γηα ην έηνο 

2018» 

27. Σν αξηζκ. 2170/01-02-2018 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ «Καηαλνκή πνζνχ χςνπο 

έσο 20.100.000,00 € ζε Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο απφ ηνπο Κεληξηθνχο Απηνηειείο Πφξνπο έηνπο 

2018, πξνο θάιπςε δαπαλψλ δαθνθηνλίαο.   

28. Σελ αξηζκ. 2529/14-12-2017 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο 

Πεινπνλλήζνπ πεξί έγθξηζεο δαπαλψλ θαη δηάζεζε πηζηψζεσλ έηνπο 2018 ηνπ Σκήκαηνο 

Οηθνλνκηθήο Τπνζηήξημεο Πξνζφδσλ θαη Πεξηνπζίαο ΠΔ Μεζζελίαο. 

29. Σελ αξηζκ. 333/16-2-2018  απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ 

πεξί έγθξηζεο δαπαλψλ Πξνγξάκκαηνο Γαθνθηνλίαο 2018 ηεο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο 

θαη Κηεληαηξηθήο Σξηθπιίαο ΠΔ Μεζζελίαο.  

30. Σελ αξηζκ. 368/22-02-2018  απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο 

Πεινπνλλήζνπ αλαθνξηθά κε ηελ έγθξηζε πξαθηηθνχ δεκφζηαο θιήξσζεο γηα ηελ ζπγθξφηεζε 

επηηξνπψλ ηνπ δηαγσληζκνχ. 
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31. Σελ αξηζκ. 406/01-03-2018 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο 

Πεινπνλλήζνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ νη φξνη ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο.  

32. Σελ αξηζκ.  1289/304/02-01-2018   Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο, ε νπνία θαηαρσξήζεθε 

κε α/α 255 ζην Βηβιίν Δγθξίζεσλ θαη Δληνιψλ Πιεξσκήο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο 

Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ.  

33. Σελ αξηζκ. 10048/47337/20-2-2018   Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο, ε νπνία 

θαηαρσξήζεθε κε α/α 967 ζην Βηβιίν Δγθξίζεσλ θαη Δληνιψλ Πιεξσκήο ηνπ Σκήκαηνο 

Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ. 

34. Σν αξηζκ. 10074/19-2-2018 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ΠΔ 

Μεζζελίαο. 

35.Σν αξηζκ. 10190/47839/21-2-2018 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο 

Σξηθπιίαο ΠΔ Μεζζελίαο. 

  

 

ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΔ 

 

Ζιεθηξνληθφ αλνηθηφ άλσ ησλ νξίσλ κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ, γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ην 

έξγν: « Αλάδεημε εξγνιάβσλ γηα ηνλ απφ εδάθνπο ςεθαζκφ ειαηνδέλδξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο πιινγηθήο Καηαπνιέκεζεο ηνπ Γάθνπ ηεο Διηάο έηνπο 2018 ηεο Πεξηθεξεηαθήο 

Δλφηεηαο Μεζζελίαο» θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο θαη CPV 77100000-1(Γεσξγηθέο ππεξεζίεο) 

 

 

1. ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη ε Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ (ΠΔ Μεζζελίαο), κε θεληξηθή 

αλαζέηνπζα αξρή θαη αλήθεη ζηε Γεληθή Κπβέξλεζε. 

Σαρ.Γ/λζε : Φαξψλ 15, Γηνηθεηήξην, Καιακάηα ΣΚ 24131 

Αξ. Σειεθ.: 27213 -61701 

Αξ. θαμ: 27210-24201 

Ζιεθηξ. Γ/λζε: www.ppel.gov.gr 

E-mail: pdragona@na-messinias.gr 

Κσδηθφο Nuts: EL653                                                           

Πιεξνθνξίεο γηα ην δηαγσληζκφ παξέρνληαη φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο: 

Αξκφδηα ππεξεζία γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην δηαγσληζκφ είλαη ην Σκήκα 

Πξνκεζεηψλ ΠΔ Μεζζελίαο (θ. Γξαγψλα Παλαγηψηα, ηει: 27213-61701) 

Αξκφδηα ππεξεζία αλαθνξηθά κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 

Παξάξηεκα Β είλαη: Ζ Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ΠΔ Μεζζελίαο (Γηα ηα 

ηκήκαηα 1-119)-θα Καξπψηε Δηξήλε, ηει: 27213-61206 θαη ε  Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη 

Κηεληαηξηθήο Σξηθπιίαο (Γηα ηα Σκήκαηα 120-143)-θ Μπέζζα ππξηδνχια , ηει:27610-22958 

http://www.ppel.gov.gr/
mailto:pdragona@na-messinias.gr


ΑΔΑ: ΨΕΠ37Λ1-8Ρ7



2. Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε 1.421.824,77ρσξίο ΦΠΑ, ήηνη 

1.606.661,99 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ (13%). 

3.  Σξφπνο-Υξφλνο Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ 

Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 

Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promithe 

us.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο, χζηεξα απφ  πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

απνζηνιήο ηεο πξνθήξπμεο ζχκβαζεο ζηελ Τπεξεζία Δπίζεκσλ Δθδφζεσλ ηεο Έλσζεο, 

ζχκθσλα (ζρεη. ε παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ν. 4412/2016) . 

 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 

πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΗΓΗ, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα 

πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε ζηελ Διιεληθή Γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, 

ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Ν. 4412/2016, ηδίσο άξζξα 36 θαη 37 θαη ηελ Τπνπξγηθή 

Απφθαζε αξηζκ. 56902/215/17 (ΦΔΚ 1924 Β/02-06-2017) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη 

δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(Δ..Ζ.Γ.Ζ.)»                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ 

ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΝΑΡΞΗ 

ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΚΑΙ ΧΡΑ 

ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ  

ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

Η Γηαδηθηπαθή πχιε 

www.promitheus.gov.gr 

ηνπ Δ..Η.Γ.Η. 

Ηκέξα: Σξίηε   

6/3/2018 

Ώξα:9:00 π.κ. 

Ηκέξα: Γεπηέξα    

 2/4/2018 

Ώξα: 23:59 κ.κ. 

Ηκέξα: Σξίηε   

10/4/2018 

Ώξα: 9:00 π.κ. 

 

Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην χζηεκα. ε πεξηπηψζεηο ηερληθήο αδπλακίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ΔΖΓΖ, ε αλαζέηνπζα αξρή ζα ξπζκίδεη ηα ηεο ζπλέρεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ζρεηηθή 

αλαθνίλσζή ηεο. 

 

Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ 

ζπζηήκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο  ζχκθσλα 

κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 37 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ην άξζξν 9 ηεο ΤΑ 56902/215/17 

«Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.Γ.Ζ.)». 

 

4. Ζ αλάδεημε ηνπ αλαδφρνπ πνπ απνηειεί αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ ππνδηαηξείηαη ζε 

Σκήκαηα θαη παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο δηαγσληδφκελνπο λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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εθφζνλ ην επηζπκνχλ γηα ην ζχλνιν ή γηα έλα ή πεξηζζφηεξα Σκήκαηα ηνπ Πίλαθα Η ηνπ 

Παξαξηήκαηνο Β. 

5.Πξνζθνξά, ε νπνία ζα δίδεηαη γηα κέξνο ηνπ Σκήκαηνο/Σκεκάησλ ζα απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε.  

6. Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. 

7. Κξηηήξην αλάζεζεο ζα είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

βάζεη ηηκήο.  

8.Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ έρνπλ: 

χκθσλα κε ην άξζξν 25 ηνπ Ν.4412/2016, ππνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο θαη, ζε πεξίπησζε 

ελψζεσλ, ηα κέιε απηψλ κπνξνχλ λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα εγθαηεζηεκέλα ζε: 

Α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο 

Β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.) 

Γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε 

δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1,2,4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ 

ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο Η ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη 

Γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ' ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη 

έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ 

αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.   

9. Οη πξνζθνξέο ζα ηζρχνπλ θαη ζα δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα έμη (6) κήλεο απφ 

ηελ επφκελε δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν 

απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν απνξξίπηεηαη. 

10. Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηαηίζεηαη 

απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο), εγγπεηηθή επηζηνιή 

ζπκκεηνρήο, ην χςνο ηεο νπνίαο ππνινγίδεηαη ζην 2% επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο, εθηφο ΦΠΑ, 

ηνπ/ησλ πξνζθεξνκέλνπ/σλ ηκήκαηνο/σλ. 

11.Ζ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ εθηηκάηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 15 Ηνπλίνπ 2018 έσο 15 Ννεκβξίνπ 

2018 . 

12. Οη ελδηαθεξφκελνη πξνκεζεπηέο κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ηεο δηαθήξπμεο απφ ηελ 

ηζηνζειίδα ηεο Τπεξεζίαο Δπίζεκσλ Γεκνζηεχζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, απφ ηελ 

δηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Ζ.Γ.Ζ. ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ, ζην ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΜΖΣΡΧΟ ΓΖΜΟΗΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ 

(ΚΖΓΜΖ), απφ ηελ δηαδηθηπαθή εθαξκνγή Γηαχγεηα, ζηνλ ηζηφηνπν htpp://et.diavgeia.gov.gr 

θαη απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζηε δηεχζπλζε (URL) htpp://www.ppel.gov.gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

13.Ζ δαπάλε ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ Δηδ. Φνξέα/ΚΑΔ: 05.295/0879.0001  (Γηα ηα 

Σκήκαηα 1-119 ) θαη ηνπ Δηδ.Φνξέα/ΚΑΔ: 06.295/0879.0002 (Γηα ηα Σκήκαηα 120-143 

Σξηθπιία) ηνπ π/π ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Μεζζελίαο. 

14. Ο Γηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ-

αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ, ε νπνία έρεη νξηζηεί κε ηελ αξηζκ. 368/22-02--2018 απφθαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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     15. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή έρεη ην δηθαίσκα πξνζθπγήο ζηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην  

     άξζξν 26 θαη  32 ηνπ Ν. 4412/2016 . 

    16.  Καηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε  

 ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε θαη ηα παξαξηήκαηά ηεο  

 ην Ν.4412/2016 

 πκπιεξσκαηηθά ηνλ Αζηηθφ Κψδηθα 

     Σα παξαξηήκαηα πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο είλαη ηα εμήο: 

     ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

     ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β: ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ-ΠΗΝΑΚΔ- ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ 

     ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ: ΟΓΖΓΗΔ ΤΠΟΒΟΛΖ ΚΑΗ ΤΜΠΛΖΡΧΖ ΣΟΤ ΔΔΔ 

     ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ:  ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ 

      

 

Η Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

 

 

 

 

                                                                                                 ΝΙΚΟΛΑΚΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΑ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 
 

ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 
 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1 : ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 
 

1. Ο παξψλ ειεθηξνληθφο αλνηθηφο άλσ ησλ νξίσλ κεηνδνηηθφο δηαγσληζκφο δηελεξγείηαη κε ζθνπφ  
ηελ «Αλάδεημε εξγνιάβσλ γηα ηνλ απφ εδάθνπο ςεθαζκφ ειαηνδέλδξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο πιινγηθήο Καηαπνιέκεζεο ηνπ Γάθνπ ηεο Διηάο έηνπο 2018 ηεο 
Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Μεζζελίαο». 
πγθεθξηκέλα ν δηαγσληζκφο αθνξά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αλσηέξσ έξγνπ 
θαη ππνδηαηξείηαη ζε εθαηφλ ζαξάληα ηξία (143) ηκήκαηα (Γεκνηηθέο ή Σνπηθέο θνηλφηεηεο), φπσο 
αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα Η ηνπ Παξαξηήκαηνο Β θαη ζχκθσλα κε ηηο Σερληθέο 
Πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο Β. Δθ ησλ αλσηέξσ 143 ηκεκάησλ, ηα ηκήκαηα 1-119 αθνξνχλ 
ηελ πεξηνρή επζχλεο ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ΠΔ Μεζζελίαο θαη ηα 
ηκήκαηα 120-143 ηελ πεξηνρή επζχλεο ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο 
Σξηθπιίαο ΠΔ Μεζζελίαο. 
 
2. Πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα έλα ή πεξηζζφηεξα ή θαη γηα φια ηα ηκήκαηα. 

 
Κξηηήξην θαηαθχξσζεο γηα θάζε ηκήκα μερσξηζηά είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο. πλεπψο, είλαη δπλαηφλ λα αλαηεζνχλ ζε έλα πξνζθέξνληα 

πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ή θαη φια ηα ηκήκαηα, εθφζνλ απηφο έρεη ππνβάιεη γηα απηά ηα ηκήκαηα ηελ 

πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο.  

 
 

3.Οη παξερφκελεο ππεξεζίεο θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ Κνηλνχ Λεμηινγίνπ 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (CPV): 77100000-1 (Γεσξγηθέο ππεξεζίεο) 

 
4. Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε 1.421.824,77 ρσξίο ΦΠΑ, ήηνη 

1.606.661,99 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ (13%). 

 

5. Ο εθηεινχκελνο αξηζκφο ςεθαζκψλ θαζνξίδεηαη απφ ηηο Γ/λζεηο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη 
Κηεληαηξηθήο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Μεζζελίαο, κε βάζε επηζηεκνληθά θξηηήξηα εμαξηψκελα 
απφ ηηο «δαθηθέο» ζπλζήθεο πνπ ζα επηθξαηήζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ εθαξκνγήο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο κε αλψηεξα φξηα, ηα θαηά ηκήκα αλαθεξφκελα, ζηελ δηαθήξπμε ή ζε ελδερφκελε 
ηξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 132 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξ. 5 ηνπ 
άξζξνπ 19 ηεο παξνχζαο. 
 

6. Ζ παξνχζα ζχκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη απφ Πηζηψζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, πνπ 

ηεξείηαη ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε ηίηιν θεληξηθνί Απηνηειείο Πφξνη ησλ 

Πεξηθεξεηψλ γηα ηελ θάιπςε δαπαλψλ δαθνθηνλίαο απφθαζε 2170/1-2-2018 ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ.  
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ΑΡΘΡΟ 2 : ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
 
1.  Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην παξψλ δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη, ζε 

πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 

γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε 

δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ 

ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ 

ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

 
2. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ , ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, 

δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο.1 

 

3. ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο 

επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ.  

 

 
ΑΡΘΡΟ 3 : ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ-ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ 

 
Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 
(δηαγσληζκφ) πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εάλ 
πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (εάλ 
πξφθεηηαη γηα έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αθφινπζνπο 
ιφγνπο: 
 
1.  Όηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο 
αθφινπζνπο ιφγνπο:  
 
α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 
2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 
νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42), 
 
β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο 
ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο 
(ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 
2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο 
ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε 
λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,  
 

                                                 
1
 Σφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 19 του Ν. 4412/2016 οι Ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να απαιτιςουν από τισ ενώςεισ 

οικονομικών φορζων να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι εφόςον τουσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ, ςτο μζτρο που θ 
περιβολι αυτισ τθσ νομικισ μορφισ είναι αναγκαία για τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 
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γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ 
ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε 
κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48),  
 
δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 
νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ 
ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή 
εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 
απηήο, 
  
ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, 
φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη 
ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε 
ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166), 
 
ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο 
Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, 
γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 
ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ 
πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην 
λ. 4198/2013 (Α΄ 215). 
 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε 
ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ 
νξγάλνπ ηνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. 
 

 ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ 
(Ο.Δ. θαη Δ.Δ.)θαη IKE ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ 
πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ  αθνξά ηνπο δηαρεηξηζηέο. 

 

 ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ 

αθνξά ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 

 ηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

 

ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ πξνεγνχκελσλ 

εδαθίσλ αθνξά ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. 

 Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο (α) έσο (ζη) ε πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη θαζνξηζζεί κε 

ακεηάθιεηε απφθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε πέληε (5) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο 

κε ακεηάθιεηε απφθαζε.     

2. Όηαλ ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε 

ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο  ή ηελ 

εζληθή λνκνζεζία  ή/θαη φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν 

πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 
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Αλ ν πξνζθέξσλ είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο 

ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ 

επηθνπξηθή αζθάιηζε. 

 
Γελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε 

θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε 

ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο. 

 
3.Όηαλ έρεη επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ 

πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο :αα) ηξεηο πξάμεηο 

επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα 

παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 

2063/Γ1632/2011 (Β' 266), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, σο «πςειήο»  ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο, 

νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ ηξεηο (3) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο, ή ββ) δχν (2) πξάμεηο 

επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα 

παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ αδήισηε εξγαζία, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ 

αζξνηζηηθά απφ δχν (2) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο. Οη ππφ αα΄ θαη ββ΄ θπξψζεηο πξέπεη λα έρνπλ 

απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ.  

  

4. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, πξνζθέξσλ 

νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:  

 
(α) εάλ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί 
ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία 
πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ 
βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, 
πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ 
νηθνλνκηθφ θνξέα ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κία εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
πεξίπησζε απηή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεηθλχεη φηη ν ελ ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα 
εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε 
ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο. 
 
β) ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ, 
 
γ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 4412/2016 
δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,  
 
(δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα νξηδφκελα 
ζην άξζξν 48 ηνπ λ. 4412/2016, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα, 
  
(ε) εάλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο 
απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε 
αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ 
πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο,  
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(ζη) εάλ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ 
θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα 
δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη‟ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν.4412/2016, 
  
(δ) εάλ επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ 
αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο 
παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ 
αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε,  
 
(ε) εάλ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβάισ ηελ 
αθεξαηφηεηά ηνπ, γηα ην νπνίν ηνπ επηβιήζεθε πνηλή πνπ ηνπ ζηεξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε 
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο δεκνζίσλ έξγσλ θαη θαηαιακβάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία.  
 
 Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο (α) έσο (ε) ε πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε 

ακεηάθιεηε απφθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε ηξία (3) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ζρεηηθνχ 
γεγνλφηνο. 

 
5. Απνθιείεηαη επίζεο, πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία 
ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο εάλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο παξ. 4 ηνπ 
άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 3312/2005, φπσο ηζρχεη (ακηγψο εζληθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ) 
 
6. Ο πξνζθέξσλ απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 
ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη βξίζθεηαη, ιφγσ πξάμεσλ ή 
παξαιείςεψλ ηνπ, είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο. 
  
7. Πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 
παξαγξάθνπο 1, 3 θαη 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα 
απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη 
ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ (απηoθάζαξζε). Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ 
ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Σα κέηξα πνπ 
ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο 
ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ 
αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. Οηθνλνκηθφο 
θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, ζε εζληθφ 
επίπεδν, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ 
κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη 
ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε. 
  
 Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ θαηά ηελ 
πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 
ηνπ Ν. 4412/2016. 
 
8. Οηθνλνκηθφο θνξέαο, ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ άξζξνπ 
74 ηνπ λ. 4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιείεηαη απηνδίθαηα θαη απφ ηελ παξνχζα 
δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. 
 
Κξηηήξηα  επηινγήο  
 
Καηαιιειφηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 
 
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο 
απαηηείηαη λα αζθνχλ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ησλ πξνο παξνρή 
ππεξεζηψλ. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ 
ηεξνχληαη ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη 
ζην Παξάξηεκα ΥΗ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ Ν.4412/2016. ηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 
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εγθαηεζηεκέλσλ ζε θξάηνο κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟ.Υ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο 
πνπ έρνπλ πξνζρσξήζεη ζηε Γ, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πξνεγνχκελε 
πεξίπησζε θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα 
δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε αληίζηνηρα 
επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα. Οη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη 
λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν/Δπηκειεηήξην.  
 

 

ΑΡΘΡΟ 4 : ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
 
1. Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξάο.  
 
Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. 
 
Ζ Έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά 
ςεθηαθά είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ 
εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα 
πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο 
ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο.  
 
2. Τπνβνιή Πξνζθνξψλ 
 
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 
πχιεο www.promitheus.gov.gr , ηνπ Δ..Ζ.Γ.Ζ.. κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ 
νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε, ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν , ζχκθσλα κε ηα 
αλαθεξφκελα ζηνλ Ν. 4412/2016, ηδίσο άξζξα 36 θαη 37 θαη ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζκ. 
56902/215 «Τετνικές λεπηομέρειες και διαδικαζίες λειηοσργίας ηοσ Εθνικού Σσζηήμαηος 
Ηλεκηρονικών Δημοζίων Σσμβάζεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)»  
 
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ  
εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή πνπ 
ππνζηεξίδεηαη απφ εγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθφ ην νπνίν ρνξεγήζεθε απφ έλαλ εγθεθξηκέλν πάξνρν 
ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν εκπίζηεπζεο πνπ πξνβιέπεηαη 
ζηελ απφθαζε 2009/767/ΔΚ θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Καλνληζκφ (ΔΔ) 910/2014 θαη ηηο 
δηαηάμεηο ηεο Τ.Α. 56902/215 “Τετνικές λεπηομέρειες και διαδικαζίες λειηοσργίας ηοσ Εθνικού 
Σσζηήμαηος Ηλεκηρονικών Δημοζίων Σσμβάζεων (Δ..Ζ.ΓΖ.)» (ΦΔΚ Β 1924/02.06.2017) θαη λα 
εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (ΔΖΓΖ- Γηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr) 
αθνινπζψληαο ηελ δηαδηθαζία εγγξαθήο ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ίδηαο Τ.Α.  
  
 
 
 
3. Παξνρή ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ - δηεπθξηλίζεσλ 
 
3.1 ε πεξίπησζε πνπ δεηεζνχλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο             
ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ απηέο δίλνληαη ην 
αξγφηεξν  ηέζζεξηο (6) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, 
εθφζνλ έρνπλ δεηεζεί εγθαίξσο ζχκθσλα κε ην αξ. 67,παξ.2 ηνπ Ν.4412/2016. 
Αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ-δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά 
κφλν ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο 
www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ..Ζ.Γ.Ζ. θαη κφλν απφ εγγεγξακκέλνπο ζην ζχζηεκα 
νηθνλνκηθνχο θνξείο, δειαδή απφ φζνπο δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ 
ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) χζηεξα απφ αίηεζή ηνπο. Σα αηηήκαηα, 
ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ επηζπλαπηφκελν ειεθηξνληθφ αξρείν ζε κνξθή αξρείνπ.pdf, κε ην 
θείκελν ησλ εξσηεκάησλ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά πξέπεη λα είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν.  

http://www.promitheus.gov.gr/
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Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ πνπ ππνβάιινληαη είηε κε άιιν ηξφπν είηε ην ειεθηξνληθφ αξρείν 
πνπ ηα ζπλνδεχεη δελ είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν δελ εμεηάδνληαη. 
 
3.2 Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, νχησο 
ψζηε φινη νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ 
αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 
α) φηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, αλ θαη δεηήζεθαλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ 
θνξέα έγθαηξα, δελ έρνπλ παξαζρεζεί ην αξγφηεξν ηέζζεξηο (6) εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκία 
πνπ νξίδεηαη γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ, 
 
β) φηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο. 
 
Ζ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ζα είλαη αλάινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ή ησλ 
αιιαγψλ. 
 
Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή δελ έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ 
πξνεηνηκαζία θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, δελ απαηηείηαη παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ. 

 
4. Πεξηερφκελα θαθέινπ πξνζθνξάο 

 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα αθφινπζα: 
 
(α) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο –Σερληθή Πξνζθνξά» ζηνλ 
νπνίν πεξηιακβάλνληαη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ε ηερληθή πξνζθνξά  
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ηελ παξνχζα. 
 
(β) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε  «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» ζηνλ νπνίν  πεξηιακβάλεηαη ε 
νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.  
 
Απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζεκαίλνληαη κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα ζηνηρεία 
εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 
άξζξν 21 ηνπ λ. 4412/16. Δθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο σο 
εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή δήισζή ηνπ, 
αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ 
εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο. 
 
Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο κνλάδαο, ηηο 
πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο 
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζή ηεο. 
 
 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 5:  ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ  (ΤΠΟ)ΦΑΚΔΛΟΤ «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ-ΣΔΥΝΙΚΗ 
ΠΡΟΦΟΡΑ» 

 
 
ηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή πξνζθνξά» 
ππνβάιινληαη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαη φια ηα απαηηνχκελα θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο ηεο 
πξνζθνξάο θαζψο θαη ε ηερληθή πξνζθνξά. πγθεθξηκέλα, ζηνλ πξναλαθεξφκελν (ππν)θάθειν 
πεξηιακβάλνληαη: 
 
1. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ: 
 
Οη πξνζθέξνληεο ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, εγθαίξσο θαη 
πξνζεθφλησο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ζε κνξθή αξρείνπ .pdf, ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά 
ζπκκεηνρήο: 
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1.1 Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 2% επί ηεο 
εθηηκψκελεο αμίαο2 ηεο ζχκβαζεο εθηφο ΦΠΑ, κε αλάινγε ζηξνγγπινπνίεζε, γηα ην ηκήκα ή ηα 
ηκήκαηα ηεο πξνζθνξάο. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) 
εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο 
εγγπήζεηο παξέρνληαη ζην άξζξν 17 ηεο παξνχζαο. 

  
Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα ειεθηξνληθά ζε κνξθή 
αξρείνπ .pdf θαη πξνζθνκίδεηαη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ  ζε έληππε 
κνξθή (πξσηφηππν) εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή.  
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ελ ιφγσ ππνρξέσζε δελ ηζρχεη γηα ηηο εγγπήζεηο ειεθηξνληθήο έθδνζεο 
(π.ρ. εγγπήζεηο ηνπ Σ.Μ.Δ.Γ.Δ.), νη νπνίεο θέξνπλ πξνεγκέλε ςεθηαθή ππνγξαθή. 

 
1.2  Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), ην νπνίν απνηειείηαη απφ ελεκεξσκέλε 
ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ Ν. 1599/1986 (Α'75), σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο 
αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, επηβεβαηψλνληαο 
φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 
Α) δε βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνχζαο γηα ηηο νπνίεο νη 
νηθνλνκηθνί θνξείο απνθιείνληαη ή κπνξνχλ λα απνθιεηζηνχλ, ήηνη ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή 
νξγάλσζε, δηαθζνξά, απάηε, ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα, λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 
δξαζηεξηφηεηεο, παηδηθή εξγαζία, θαηαβνιή θφξσλ θαη εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, 
αθεξεγγπφηεηα, ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ή επαγγεικαηηθφ παξάπησκα θ.η.ι. 
Β)πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο, ήηνη ηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο φπσο πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 3 ηεο παξνχζαο.   
 
  
 
Δπηζεκάλζεηο γηα ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο 
 
 ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ πεξηζζφηεξα απφ έλα θπζηθά πξφζσπα είλαη κέιε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρνπλ εμνπζία 
εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ, ππνβάιιεηαη έλα Δπξσπατθφ 
Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), ην νπνίν είλαη δπλαηφ λα θέξεη κφλν ηελ ππνγξαθή ηνπ 
θαηά πεξίπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε ησλ 
ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνχζαο γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ 
πνπ είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία 
εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφλ.  

 
 Χο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα λνείηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο 

πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζεο ηνπ θαηά ην ρξφλν 
ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα 
εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα 
ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο.  

 
 ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην Δπξσπατθφ 

Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο. 
 
 ε πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο 

ζε ηξίηνπο, ηκήκα/ηα ηεο ζχκβαζεο ην/α νπνίν/α ππεξβαίλεη ζσξεπηηθά ην πνζνζηφ ηνπ 
ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
ππνβάιιεη ρσξηζηά ΔΔΔ, φπνπ παξαηίζεληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα 
κε ηηο ελφηεηεο Α θαη Β ηνπ Μέξνπο ΗΗ θαη ζχκθσλα κε ην Μέξνο ΗΗΗ ηνπ ΔΔΔ, γηα θάζε έλαλ 
απφ ηνπο ππεξγνιάβνπο. ηελ πεξίπησζε απηή ην/α ρσξηζηφ/α  ΔΔΔ ζα πξέπεη λα είλαη 
δεφλησο ζπκπιεξσκέλν/α θαη ππνγεγξακκέλν/α απφ ηνλ λφκηκν/νπο εθπξφζσπν/νπο ηνπ 
ππεξγνιάβνπ/σλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 79Α  ηνπ Ν. 4412/2016. Δθφζνλ ν 
ππεξγνιάβνο είλαη θπζηθφ πξφζσπν, ην ρσξηζηφ ΔΔΔ ππνγξάθεηαη κφλν απφ απηφλ.  

                                                 
2
 Εκτιμώμενθ αξία νοείται το ποςό που αναλογεί ςτο τμιμα για το οποίο γίνεται θ προςφορά. 
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 ην Μέξνο ΗΗΗ ηκήκα Α ηνπ ΔΔΔ ε αλαθνξά πνπ γίλεηαη ζε ηελεζίδικη καηαδικαζηική 

απόθαζη λνείηαη σο αμεηάκληηη καηαδικαζηική απόθαζη (βι. θαηεπζπληήξηα νδεγία 23 ηεο 
ΔΑΑΓΖΤ). πλεπψο ε ζρεηηθή δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα αθνξά κφλν ζε 
ακεηάθιεηεο θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο. 

 
 Οη πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ πξφηππν ΔΔΔ ην νπνίν έρεη αλαξηεζεί, ζε 

κνξθή αξρείσλ ηχπνπ XML θαη PDF, ζηε δηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ 
ΔΖΓΖ ζην πεδίν ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο 
δηαθήξπμεο. 

 
 Οδεγίεο γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ ΔΔΔ παξαηίζεληαη ζην παξάξηεκα Γ ηεο παξνχζαο. 

 
 
2. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
2.1 Ζ ηερληθή πξνζθνξά ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα 
ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή pdf, ην 
νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Σα ζηνηρεία πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθά 
ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα 
παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf. 
 
 
2.2 Οη ππνςήθηνη νθείινπλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην δηαγσληζκφ, εθηφο ηνπ αλσηέξσ 
παξαγφκελνπ απφ ην χζηεκα ειεθηξνληθνχ αξρείνπ, λα ππνβάινπλ θαη ηα θαησηέξσ3 ζε κνξθή 
αξρείνπ pdf. 
 
 
2.2.1 Καηάζηαζε ζχκθσλα κε ηνλ ΠΗΝΑΚΑ ΗΗ ηνπ Παξαξηήκαηνο Β ηεο παξνχζαο. 
2.2.2 Αληίγξαθα αδεηψλ θπθινθνξίαο ησλ γεσξγηθψλ ειθπζηήξσλ. 
2.2.3 Αληίγξαθα αδεηψλ νδήγεζεο ησλ νδεγψλ ησλ γεσξγηθψλ ειθπζηήξσλ. 
2.2.4 Αληίγξαθα ησλ Πηζηνπνηεηηθψλ Δπηζεψξεζεο εμνπιηζκνχ εθαξκνγήο γεσξγηθψλ 

θαξκάθσλ (βπηία), πνπ εληάζζεη ηνλ εμνπιηζκφ ζηελ Καηεγνξία Η ή ΗΗ, φπσο πξνβιέπεηαη 
ζηελ ΤΑ Δ8 1831/39763/2015 (ΦΔΚ Β'671). 

2.2.5 ηελ πεξίπησζε ςεθαζηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ απαξηηδφκελσλ απφ γεσξγηθνχο ειθπζηήξεο 
Πηζηνπνηεηηθφ γλψζεσλ νξζνινγηθήο ρξήζεο γεσξγηθψλ θαξκάθσλ βάζεη ηνπ άξ. 19 ηνπ 
Ν. 4036/2012 (ΦΔΚ Α'8), απφ ηνπο αληίζηνηρνπο ςεθαζηέο θάζε ςεθαζηηθνχ 
ζπγθξνηήκαηνο. 

2.2.6 Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Α' 75), ςεθηαθά 
ππνγεγξακκέλε , ρσξίο ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία ζα δειψλνληαη ηα 
παξαθάησ: 
 Όηη γηα ηα αλαθεξφκελα ζηε ζπλεκκέλε θαηάζηαζε (ΠΗΝΑΚΑ ΗΗ) νλνκαηεπψλπκα 

απηψλ πνπ ζα εξγαζηνχλ ζηε δαθνθηνλία, έρεη εμαζθαιηζηεί ε ζπλεξγαζία κε θάζε 
λφκηκν ηξφπν (π.ρ. ππνγξαθή ζπκβάζεσλ, ππεχζπλσλ δειψζεσλ θ.η.ι.) γηα φιν ην 
ρξνληθφ δηάζηεκα εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ. 

 Όηη ζα εμαζθαιίζνπλ ηνλ απαξαίηεην αξηζκφ ςεθαζηψλ θαη ςεθαζηήξσλ πιάηεο 
πνπ απαηηνχλ ηα ζπλεξγεία ςεθαζκνχ πιάηεο, νη νπνίνη ζα δηαζέηνπλ ην 
πξνβιεπφκελν πηζηνπνηεηηθφ γλψζεσλ νξζνινγηθήο ρξήζεο γεσξγηθψλ 
θαξκάθσλ. 

                                                 
3
 Σε ότι αφορά τθν κατάργθςθ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων εγγράφων ςε διαγωνιςμοφσ του 

Δθμοςίου ιςχφουν τα διαλαμβανόμενα ςτο άρκρο 1 του Ν. 4250/2014. Σθμειωτζον, ότι θ παραπάνω ρφκμςθ δεν 
καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια , ζνορκεσ βεβαιώςεισ κ.ο.κ.) για τα οποία ςυνεχίηεται να 
υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ κεκυρωμζνων αντιγράφων. Επιπροςκζτωσ, εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι απαιτιςεισ 
υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ (APOSTILE), οι οποίεσ απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ 
χώρασ (Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ (βλ και άρκρο 24 τθσ παροφςασ). Επίςθσ, γίνονται υποχρεωτικά 
αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικών εγγράφων εφόςον υποβλθκοφν από 
τουσ διαγωνιηόμενουσ. 
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 Όηη φιεο νη ππνγξαθέο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ ΠΗΝΑΚΑ ΗΗ είλαη 
γλήζηεο. 

 Όηη ζα παξέρεη ζηνπο ςεθαζηέο κέζα πξνζηαζίαο (θφξκεο, κάζθεο, γάληηα θ.η.ι.), 
φπσο αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 5.3.(Πεξηγξαθή Δξγνιαβίαο-Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο) 
ηνπ Παξαξηήκαηνο Β ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο, ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 
θαηά ηελ ψξα εθηέιεζεο ησλ ςεθαζκψλ. 

 Όηη έιαβε γλψζε θαη απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπ φξνπο ηεο παξνχζαο 
δηαθήξπμεο. 

 
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη: 
A)Γελ απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζηελ επηηξνπή δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ νη ζπκβάζεηο, νη 
ππεχζπλεο δειψζεηο θαη ηα άιια έγγξαθα κε ηα νπνία νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ 
εμαζθάιηζαλ ηηο πξναλαθεξφκελεο ζπλεξγαζίεο ζπγθξφηεζεο ζπλεξγείσλ. Σα αλσηέξσ ζα 
πξνζθνκηζηνχλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο εθφζνλ δεηεζνχλ, απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, κεηά απφ 
έγγξαθε εηδνπνίεζε.  
B)ε πεξίπησζε αδπλακίαο ζπγθξφηεζεο ζπλεξγείσλ ςεθαζκνχ ζε θάπνηα Γεκνηηθή ή Σνπηθή 
Κνηλφηεηα, απφ απηά πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζην δηαγσληζκφ, ν εξγνιάβνο πνπ ζα αλαιάβεη ην έξγν 
ζα ππνζηεί ηηο ζπλέπεηεο ηεο ςεπδνχο δειψζεσο θαζψο θαη ηηο ζπλέπεηεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ 
ην δηαγσληζκφ γηα ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.   
 
 
3.Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζθέξνληνο ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία 
πξνζθνκίδνληαη απφ απηφλ θαη ζε έληππε κνξθή, εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ 
ειεθηξνληθή ππνβνιή, πιελ ησλ ΦΔΚ θαη ησλ εγγξάθσλ πνπ θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή. 
Σα δηθαηνινγεηηθά απηά είλαη ηα ζηνηρεία ηνπ ππνθαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο-ηερληθή 
πξνζθνξά» πνπ έρνπλ ππνβιεζεί κε ηελ ειεθηξνληθή πξνζθνξά θαη ηα νπνία δελ έρνπλ 
εθδνζεί/ζπληαρζεί απφ ηνλ ίδην ην νηθνλνκηθφ θνξέα θαη θαηά ζπλέπεηα δελ θέξνπλ ηελ 
ςεθηαθή ηνπ ππνγξαθή. Χο ηέηνηα ζηνηρεία ελδεηθηηθά είλαη: ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο, 
πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ δεκφζηεο αξρέο ή άιινπο θνξείο, ν Πίλαθαο ΗΗ κε ηηο 
ππνγξαθέο ησλ εξγαδνκέλσλ.   
 
 
 
Ζ πξνζθφκηζε ζε έληππε κνξθή ησλ αλσηέξσ εγγξάθσλ-δηθαηνινγεηηθψλ ζα γίλεηαη ζηελ 
ππεξεζία πξσηνθφιινπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ΠΔ Μεζζελίαο, (Γ/λζε Γηνηθεηηθνχ-
Οηθνλνκηθνχ, Φαξψλ 15, Γηνηθεηήξην, Καιακάηα, ΣΚ 24131). Απηά ζα είλαη ηνπνζεηεκέλα κέζα 
ζε θαιά ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο ζα θέξεη ηηο αθφινπζεο ελδείμεηο. 
 
 

ΠΡΟ: ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΔ ΜΔΗΝΙΑ 

Φαξψλ 15 (Γηνηθεηήξην), Καιακάηα Σ.Κ. 24131, 4
νο

 φξνθνο 

ΤΠΟΦΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ 

ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΟΤ:……………………………. 

(αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληνο) 

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ- ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Γηα ηνλ αλνηθηφ άλσ ησλ νξίσλ κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ην 

έξγν «Αλάδεημε εξγνιάβσλ γηα ηνλ απφ εδάθνπο ςεθαζκφ ειαηνδέλδξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο πιινγηθήο Καηαπνιέκεζεο ηνπ Γάθνπ ηεο Διηάο έηνπο 2018 ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Μεζζελίαο» 

 

Αξηζκφο Γηαθήξπμεο: …/2018 

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ:../../… 
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Αλαζέηνπζα Αξρή :ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ/ΠΔ ΜΔΗΝΙΑ 

 

ΠΡΟΟΥΗ: Ζ ππνβνιή ηνπ πην πάλσ θαθέινπ κε ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο-Σερληθή 

Πξνζθνξά ζε έληππε κνξθή πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ην αξγφηεξν κέζα ζε ηξεηο (3) εξγάζηκεο 

εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ν θάζε ζπκκεηέρσλ μερσξηζηά ππέβαιε ειεθηξνληθά 

ηελ πξνζθνξά ηνπ ζην ζχζηεκα.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 6 : ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ (ΤΠΟ) ΦΑΚΔΛΟΤ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» 
 
 
Πεξηερφκελα θαη ηξφπνο ππνβνιήο ππνθαθέινπ «Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο» 
 
1. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά επί πνηλή απνξξίςεσο ζηνλ (ππν)θάθειν 
«Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά  ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε 
εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ 
ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή pdf, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ 
πξνζθέξνληα. Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο 
θαη ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε 
αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ 
λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf.  
 
2. Ζ Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ζπληάζζεηαη κε βάζε ην αλαγξαθφκελν ζηελ παξνχζα θξηηήξην 
αλάζεζεο, ήηνη ηηκή, φπσο νξίδεηαη θαησηέξσ: 
 
Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή ζα αθνξά έλα ή πεξηζζφηεξα Σκήκαηα ηνπ ΠΗΝΑΚΑ Η ηνπ Παξαξηήκαηνο Β.  
ε θακία πεξίπησζε δελ ζα γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο πνπ αθνξνχλ επηκέξνπο πεξηνρέο 
ηκεκάησλ. Γηα θάζε ηκήκα ηνπ έξγνπ ζα ππάξρεη αλψηεξε πξνζθεξφκελε ηηκή αλά ςεθαδφκελν 
ειαηφδεληξν, πνπ αλαγξάθεηαη ζην Πίλαθα Η ηνπ Παξαξηήκαηνο Β ηεο παξνχζεο. 
Ζ ηηκή ζα δίλεηαη ζε επξψ  (€) θαη ζα αλαθέξεηαη αλά ςεθαδφκελν ειαηφδεληξν. Οη αξηζκνί ζα 
γξάθνληαη κε ηξία (3) δεθαδηθά ςεθία. 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, 
ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, γηα ηελ παξνρή ησλ 
ππεξεζηψλ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ην εθάζηνηε πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ, ηεο αλσηέξσ ηηκήο ζα ππνινγίδεηαη 
απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα. 
 
3. Πξνζθνξέο πνπ αλαθέξνληαη ζε άιιν ηξφπν ακνηβήο ηνπ αλαιακβαλφκελνπ έξγνπ 
απνξξίπηνληαη. 
 
4. Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ζηαζεξέο θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ 
αλαπξνζαξκφδνληαη . 
 
5. Χο απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο: α) δελ δίλεηαη ηηκή ζε ΔΤΡΧ ή 
πνπ θαζνξίδεηαη ζρέζε ΔΤΡΧ πξνο μέλν λφκηζκα, β) δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε 
ηηκή, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016 θαη γ) ε ηηκή ππεξβαίλεη ηνλ 
πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο πνπ θαζνξίδεηαη θαη ηεθκεξηψλεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζηνλ 
ΠΗΝΑΚΑ Η ηνπ Παξαξηήκαηνο Β. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 7 : ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
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Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα δηάζηεκα έμη 
(6) κελψλ απφ ηελ επφκελε δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  
 
Πξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν απνξξίπηεηαη. 
 
Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπο, κε αληίζηνηρε παξάηαζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 
ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 παξ.1 α ηνπ Ν.4412/2016 θαη ην άξζξν 16 
ηεο παξνχζαο , θαη‟ αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ πξνβιεπφκελε σο άλσ αξρηθή 
δηάξθεηα. 
Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα 
απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά 
πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηνπο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, 
νπφηε νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα 
παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά θαη ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηε 
πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηνπο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. ηελ ηειεπηαία 
πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη 
ινηπνί νηθνλνκηθνί θνξείο. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 8 : ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ 
απνξξίπηεη ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά : 
 
1) ε νπνία δελ ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα, κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν πνπ νξίδεηαη ζηηο 
αθφινπζεο παξαγξάθνπο θαη άξζξα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ παξ.1., άξζξν 4 (Γεληθνί φξνη 
ππνβνιήο πξνζθνξψλ), παξ.2, άξζξν 4 ( ππνβνιήο πξνζθνξψλ), παξ.4,άξζξν 4 (Πεξηερφκελα 
θαθέισλ πξνζθνξάο),  άξζξν 5 (Πεξηερφκελα (ππν)θαθέινπ Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο –Σερληθή 
πξνζθνξά , άξζξν 6 (Πεξηερφκελα (ππν)θαθέινπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο) , άξζξν 7 (Υξφλνο 
ηζρχνο πξνζθνξψλ),  άξζξν 9 (Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε Γηθαηνινγεηηθψλ), άξζξν 10 
(Ζιεθηξνληθή Αμηνιφγεζε Πξνζθνξψλ), άξζξν 11 (Πξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ 
πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ-Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ) θαη άξζξν 12 (Ζιεθηξνληθή 
απνζθξάγηζε θαθέινπ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο) ηεο παξνχζαο, 
 
2) ε νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, εθφζνλ απηά δελ επηδέρνληαη 
ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε ή εθφζνλ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε, δελ έρνπλ 
απνθαηαζηαζεί θαηά ηελ απνζαθήληζε θαη ηελ ζπκπιήξσζή ηεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ 
Ν.4412/2016. 
 
3) γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, εληφο ηεο 
πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016, 
 
4) ε νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά, 
 
5) ε νπνία ππνβάιιεηαη απφ ηνλ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιιεη δχν ή πεξηζζφηεξεο 
πξνζθνξέο. Ο πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη, ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 , θαη ζηελ 
πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κε θνηλά κέιε , θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ 
θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ είηε απηνηειψο είηε σο κέιε ελψζεσλ, 
 
6) ε νπνία είλαη ππφ αίξεζε, 
 
7) ε νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο,  
 
8) ε νπνία παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη απφ ηα έγγξαθα ηεο 
παξνχζαο θαη απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο. 
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ΑΡΘΡΟ 9: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
 

1. Σν πηζηνπνηεκέλν ζην ΔΖΓΖ, γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ αξκφδην φξγαλν ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο (Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ), πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο 
ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016, 
αθνινπζψληαο ηα εμήο ζηάδηα: 

 Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππν) θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή 
Πξνζθνξά» ηελ 10/04/2018 θαη  ψξα 9:00 π.κ. 

 Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππν)θαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», θαηά ηελ 
εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξίζεη ε αλαζέηνπζα αξρή. 

 
2. Με ηελ απνζθξάγηζε ησλ σο άλσ θαθέισλ , ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην 
άξζξν 10 ηεο παξνχζαο, θάζε πξνζθέξσλ απνθηά πξφζβαζε ζηηο ινηπέο πξνζθνξέο θαη ηα 
ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά ηνπο , κε ηελ επηθχιαμε ησλ πηπρψλ εθείλσλ ηεο θάζε πξνζθνξάο 
πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο εκπηζηεπηηθέο. 
 
3. Η αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ζπκπιεξψζνπλ ή 
λα δηεπθξηλίζνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, ή λα δηεπθξηλίζνπλ ην 
πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ λ. 
4412/2016. 
  
 
 
 
 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 10: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
 

1. Μεηά ηελ θαηά πεξίπησζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή 
πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην χζηεκα νξγάλσλ 
ηεο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ. 
 
Δηδηθφηεξα: 
 
α) Ζ αξκφδηα Δπηηξνπή θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα ππνβιεζέληα 
απηψλ δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη 
απφ ηα κέιε ηνπ νξγάλνπ. 
 
β) ηε ζπλέρεηα ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε κφλν ησλ ηερληθψλ 
πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο έθξηλε πιήξε. Ζ 
αμηνιφγεζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο  θαη ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ γηα ηελ 
απφξξηςε φζσλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ ηερληθψλ 
πξνδηαγξαθψλ θαη ηελ απνδνρή φζσλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ αληίζηνηρα πιεξνχλ ηα αλσηέξσ. 
 
Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ κπνξεί λα 
ζπληάζζεηαη εληαίν πξαθηηθφ, ην νπνίν θνηλνπνηείηαη απφ ην σο άλσ φξγαλν, κέζσ ηεο 
ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο», κφλν ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, πξνθεηκέλνπ ε ηειεπηαία λα 
νξίζεη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο ηνπ (ππν) θαθέινπ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 
 
γ) Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, απνζθξαγίδνληαη, θαηά ηελ 
εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφζθιεζε νη θάθεινη φισλ ησλ ππνβιεζεηζψλ 
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 
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δ) Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ 
πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο έθξηλε 
πιήξε θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην 
νπνίν εηζεγείηαη αηηηνινγεκέλα ηελ απνδνρή ή απφξξηςή ηνπο, ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ θαη 
ηελ αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. Σν ελ ιφγσ πξαθηηθφ θνηλνπνηείηαη απφ ην σο άλσ 
φξγαλν, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο», ζηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο έγθξηζε. 
 
2. Δάλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ε 
αλαζέηνπζα αξρή απαηηεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην θφζηνο πνπ 
πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, θαηά αλψηαην φξην δέθα (10) 
εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη ηα 
άξζξα 88 θαη 89 λ. 4412/2016. 
 
3. ηελ πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε 
κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ 
ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο 
πξνζθνξέο.   

4. ηε ζπλέρεηα εθδίδεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα  αξρή κηα απφθαζε, κε ηελ νπνία επηθπξψλνληαη ηα 
απνηειέζκαηα φισλ ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ ( «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο», «Σερληθή Πξνζθνξά» 
θαη «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά»), ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο 
κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο  «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ. 

5. Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 
άξζξν 15 ηεο παξνχζαο. 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 11: ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ ΠΡΟΧΡΙΝΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ-

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΠΡΟΧΡΙΝΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

1. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη ζρεηηθή ειεθηξνληθή 
πξφζθιεζε κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ζηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 
θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν») θαη ηνλ θαιεί λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο  δέθα (10) 
εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ειεθηξνληθά, κέζσ ηνπ 
πζηήκαηνο, ζε κνξθή αξρείνπ pdf, ηα θαησηέξσ έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά4, σο απνδεηθηηθά 
ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνχζαο 
δηαθήξπμεο θαζψο θαη γηα ηελ κε πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο απηήο:  
 
α) Απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ, ή, ειιείςεη απηνχ, 
ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο 
ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο, 
απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη δελ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην 
απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016. Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο 
άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ηα πξφζσπα ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 
άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016. 

 
β) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη  
φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαζψο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπ 
ππνρξεψζεηο, θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο. Δπηπιένλ ν 
πξνζσξηλφο αλάδνρνο, εθφζνλ έρεη έδξα ηελ Διιάδα, ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ππεχζπλε 
δήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε ρσξίο ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, αλαθνξηθά κε ηνπο 
νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο, ζηνπο νπνίνπο νθείιεη λα θαηαβάιεη 
εηζθνξέο. 

 

                                                 
4
 Βλ. υποςθμείωςθ 3 
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γ) Πηζηνπνηεηηθφ,  πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο- κέινπο ή ρψξαο απφ 
ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε 
δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή 
ή απφ δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο 
επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 
πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. 

 
δ)Πηζηνπνηεηηθφ απφ ηε Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη πληνληζκνχ ηεο Δπηζεψξεζεο 
Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ 
εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ 
εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο. (ΗΜΔΙΧΗ: Μέρξη ηελ νινθιήξσζε 
ηεο δηαδηθαζίαο πινπνίεζεο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ΟΠ-ΔΠΔ, δελ ζα εθδίδεηαη ην ελ ιφγσ 
πηζηνπνηεηηθφ θαη ζα γίλεηαη δεθηή έλνξθε βεβαίσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ελψπηνλ 
ζπκβνιαηνγξάθνπ ζηελ νπνία λα δειψλεηαη φηη δελ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ ζε ρξνληθφ 
δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο  
πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ην ψκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο ζχκθσλα κε ηελ παξ.2γ ηνπ 
άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016.)  
 
 

 Αλ ην θξάηνο- κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ 
ή φπνπ ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ δελ θαιχπηεη ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 θαη ζηελ πεξίπησζε β ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73, 
ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα 
θξάηε – κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε 
δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 
ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο-
κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο. 
 

 Οη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ 
νπνία αλαθέξεηαη φηη δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά απηά ή φηη δελ 
θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 θαη ζηελ 
πεξίπησζε β ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 73.  

 
ε) Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα , ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε, ρσξίο 
ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο ζηελ νπνία λα δειψλεη φηη: 

 Γελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ζηηο πεξηπηψζεηο β,γ,δ,ε,ζη,δ,ε ηεο παξ. 4 
ηνπ άξζξνπ 3 ιφγνη απνθιεηζκνχ. 

 Γελ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ απφθαζε απνθιεηζκνχ απφ δεκφζηεο ζπκβάζεηο ζχκθσλα 
κε ην άξζξν 74 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 
ζη) Πηζηνπνηεηηθφ/Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ/Δπηκειεηήξην κε 
ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο ζπλαθέο κε ην 
αληηθείκελν ησλ πξνο παξνρή ππεξεζηψλ ηεο παξνχζαο.  

δ) Γηα ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνχζαο ππνβάιινληαη δηθαηνινγεηηθά νλνκαζηηθνπνίεζεο 
ησλ κεηνρψλ, εθφζνλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είλαη αλψλπκε εηαηξία . [Δμαηξνχληαη ηεο 
ππνρξέσζεο απηήο νη εηαηξείεο πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο 
ηνπο θαη ππνβάιινπλ πεξί ηνχηνπ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπο]: 
 
Δηδηθφηεξα ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ππνβάιιεη πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο ηεο 
έδξαο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη νη κεηνρέο  είλαη νλνκαζηηθέο, θαζψο θαη αλαιπηηθή 
θαηάζηαζε κε ηα ζηνηρεία ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ θάζε κεηφρνπ 
(κεηνρνιφγην), φπσο ηα ζηνηρεία απηά είλαη θαηαρσξεκέλα ζην βηβιίν κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο, ην 
πνιχ ηξηάληα εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. 
 
Δάλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είλαη αιινδαπή αλψλπκε εηαηξία, θαη εθφζνλ έρεη, θαηά ην δίθαην ηεο 
έδξαο ηεο, νλνκαζηηθέο κεηνρέο πξνζθνκίδεη πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο ηεο 
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έδξαο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη νη κεηνρέο είλαη νλνκαζηηθέο, αλαιπηηθή θαηάζηαζε 
κεηφρσλ, κε αξηζκφ ησλ κεηνρψλ ηνπ θάζε κεηφρνπ, φπσο ηα ζηνηρεία απηά είλαη θαηαρσξεκέλα 
ζην βηβιίν κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο κε εκεξνκελία ην πνιχ 30 εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ ππνβνιή 
ηεο πξνζθνξάο ή θάζε άιιν ζηνηρείν απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε νλνκαζηηθνπνίεζε κέρξη 
θπζηθνχ πξνζψπνπ ησλ κεηνρψλ, πνπ έρεη ζπληειεζηεί ηηο ηειεπηαίεο 30 (ηξηάληα) εξγάζηκεο 
εκέξεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο. 
 
ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, δειαδή εθφζνλ θαηά ην  δίθαην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ηελ έδξα 
ηεο  δελ έρεη νλνκαζηηθέο κεηνρέο, ππνβάιιεη βεβαίσζε πεξί κε ππνρξέσζεο νλνκαζηηθνπνίεζεο 
ησλ κεηνρψλ απφ αξκφδηα αξρή, εθφζνλ ππάξρεη ζρεηηθή πξφβιεςε, δηαθνξεηηθά πξνζθνκίδεη 
ππεχζπλε δήισζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ, έγθπξε θαη ελεκεξσκέλε θαηάζηαζε κεηφρσλ πνπ 
θαηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 1% ησλ κεηνρψλ θαη αλ δελ ηεξείηαη ηέηνηα θαηάζηαζε, ζρεηηθή θαηάζηαζε 
κεηφρσλ (κε 1%), ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία Γεληθή πλέιεπζε, αλ νη κέηνρνη απηνί είλαη γλσζηνί 
ζηελ εηαηξεία. Αλ δελ πξνζθνκηζζεί θαηάζηαζε θαηά ηα αλσηέξσ, ε εηαηξεία αηηηνινγεί ηνπο ιφγνπο 
πνπ νη κέηνρνη απηνί δελ ηεο είλαη γλσζηνί.  
 
Ζ αλαζέηνπζα αξρή δελ ππεηζέξρεηαη ζηελ θξίζε ηεο σο άλσ αηηηνινγίαο. Γχλαηαη, σζηφζν, λα  
απνδείμεη ηε δπλαηφηεηα ππνβνιήο ηεο θαηάζηαζεο κεηφρσλ, θαη κφλν ζηελ πεξίπησζε απηή ε 
εηαηξεία απνθιείεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία. 
 
Πεξαηηέξσ, πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ππνβάιιεηαη ε ππεχζπλε δήισζε ηεο θνηλήο 
απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο 20977/23-8-2007 (Β‟ 1673) «Δικαιολογηηικά 
για ηην ηήρηζη ηων μηηρώων ηοσ ν. 3310/2005 όπως ηροποποιήθηκε με ηο ν. 3414/2005» . 
 
ε) Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, πξνζθνκίδεη ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά 
έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο εθπξνζψπεζεο ( φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, 
αληίζηνηρα ΦΔΚ, ζπγθξφηεζε Γ.. ζε ζψκα, ζε πεξίπησζε Α.Δ., θηι, αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή 
ηνπ δηαγσληδφκελνπ). Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζή ηνπ, 
φιεο νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη /νπ λφκηκα ηελ 
εηαηξεία θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ(λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα 
ππνγξαθήο θ.η.ι.), ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία εθπξνζψπεζεο , θαζψο θαη 
ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/ θαη ησλ κειψλ ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο/λνκηκνπ εθπξνζψπνπ.  
ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη θπζηθφ πξφζσπν πξνζθνκίδεη έλαξμε 
επηηεδεχκαηνο απφ ηελ Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία. 
 
Θ) ηελ πεξίπησζε πνπ νη νηθνλνκηθνί θνξείο είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο πνπ 
πξνβιέπνληαη απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο εζληθέο δηαηάμεηο ή δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε απφ 
νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά πξφηππα πηζηνπνίεζεο, θαηά 
ηελ έλλνηα ηνπ Παξαξηήκαηνο VII ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κπνξνχλ λα 
πξνζθνκίδνπλ ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή 
ή ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο.  
ηα πηζηνπνηεηηθά απηά αλαθέξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ε εγγξαθή ησλ ελ 
ιφγσ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηνλ επίζεκν θαηάινγν ή ε πηζηνπνίεζε θαη ε θαηάηαμε ζηνλ ελ ιφγσ 
θαηάινγν.  
Ζ πηζηνπνηνχκελε εγγξαθή ζηνπο επίζεκνπο θαηαιφγνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο νξγαληζκνχο ή ην 
πηζηνπνηεηηθφ, πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο, ζπληζηά ηεθκήξην θαηαιιειφιεηαο 
φζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο πνηνηηθήο επηινγήο, ηηο νπνίεο θαιχπηεη ν επίζεκνο θαηάινγνο ή ην 
πηζηνπνηεηηθφ.  
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο απαιιάζζνληαη απφ ηελ 
ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηνπο.  
  
 

Δπηζεκάλζεηο: 
 

 Δηδηθφηεξα γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα, ηα 
πηζηνπνηεηηθά φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ππφ αλαγθαζηηθή 
δηαρείξηζε ή φηη δελ έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, εθδίδνληαη απφ ην αξκφδην 



ΑΔΑ: ΨΕΠ37Λ1-8Ρ7



Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Σν πηζηνπνηεηηθφ φηη ην λνκηθφ πξφζσπν 
δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε δηθαζηηθή απφθαζε εθδίδεηαη απφ ην νηθείν Πξσηνδηθείν 
ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ην δε πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε 
απφθαζε ησλ εηαίξσλ εθδίδεηαη απφ ην Γ.Δ.Μ.Ζ., ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, σο 
θάζε θνξά ηζρχνπλ. Σα θπζηθά πξφζσπα (αηνκηθέο επηρεηξήζεηο) δελ πξνζθνκίδνπλ 
πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ζέζεσο ζε εθθαζάξηζε. Ζ κε αλαζηνιή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, γηα ηνπο εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ Διιάδα 
νηθνλνκηθνχο θνξείο απνδεηθλχεηαη κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ηεο Αλεμάξηεηεο 
Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ5 

 
 Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα 

παξαπάλσ, θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη 
ζηελ έλσζε, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 19 ηνπ Ν.4412/2016. 
 

 
2 .Με ηελ νξηζηηθή ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ην χζηεκα 
εθδίδεη επηβεβαίσζε ηεο παξαιαβήο ηνπο. 
 
 
3. Σα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο ηνπ πξνζθέξνληνο πξνζθνκίδνληαη απφ απηφλ θαη ζε 
έληππε κνξθή, εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή, πιελ ησλ 
ΦΔΚ θαη ησλ εγγξάθσλ πνπ θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή. Σα δηθαηνινγεηηθά απηά είλαη ηα ζηνηρεία 
ηνπ θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο»,ηα νπνία δελ έρνπλ εθδνζεί/ζπληαρζεί απφ ηνλ ίδην 
ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα θαη θαηά ζπλέπεηα δελ θέξνπλ ηελ ςεθηαθή ηνπ ππνγξαθή.  
Απηά ζα είλαη ηνπνζεηεκέλα κέζα ζε θαιά ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο ζα θέξεη ηηο 
αθφινπζεο ελδείμεηο. 
 

ΠΡΟ: ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΔ ΜΔΗΝΙΑ 

Φαξψλ 15 (Γηνηθεηήξην), Καιακάηα Σ.Κ. 24131, 4
νο

 φξνθνο 

ΤΠΟΦΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ 

ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΟΤ:……………………………. 

(αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληνο) 

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ 

Γηα ηνλ αλνηθηφ άλσ ησλ νξίσλ κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ην 

έξγν «Αλάδεημε εξγνιάβσλ γηα ηνλ απφ εδάθνπο ςεθαζκφ ειαηνδέλδξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο πιινγηθήο Καηαπνιέκεζεο ηνπ Γάθνπ ηεο Διηάο έηνπο 2018 ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Μεζζελίαο» 

 

Αξηζκφο Γηαθήξπμεο: …/2018 

 

Αλαζέηνπζα Αξρή :ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ/ΠΔ ΜΔΗΝΙΑ 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 12: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΦΑΚΔΛΟΤ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ 

 
1. Ζ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο» ηνπ πξνζθέξνληνο 
ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη κεηά θαη ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
ζε έληππε κνξθή, χζηεξα απφ ζρεηηθή εηδνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ 
γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππεβιήζεζαλ. Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη κέζσ ησλ αξκφδησλ 

                                                 
5
 Με εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ «Στοιχεία Μθτρώου/ Επιχείρθςθσ», όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet 
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πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά 
ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ. 
 
Αλ κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε θαη θαηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη 
δελ έρνπλ πξνζθνκηζζεί ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζκία 
ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα ηαο ζπκπιεξψζεη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ 
ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο , κέζσ ηνπ πζηήκαηνο, εηδνπνίεζήο ηνπ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή 
κπνξεί αηηηνινγεκέλα λα παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία θαη' αλψηαην φξην γηα δεθαπέληε (15) 
επηπιένλ εκέξεο.  
 
Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 
θαηαηέζεθαλ. 
 
2. Απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ 
ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ηεξνπκέλεο ηεο 
αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, εάλ: 
I. Καηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ 

δειψζεθαλ κε ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο , είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή ή 
II. δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή 

αληίγξαθα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ή 
απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχνληαη νη 
φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηεο παξνχζαο. 

 
ε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα κεηαβνιέο ζηηο 
πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είρε δειψζεη κε ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν 
χκβαζεο φηη πιεξνί, νη νπνίεο επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο έιαβε γλψζε κεηά ηε δήισζε θαη κέρξη 
ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο 
(νςηγελείο) κεηαβνιέο, δελ θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ. 
 
Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππνβάιιεη αιεζή ή αθξηβή δήισζε ή δελ πξνζθνκίζεη 
έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ή δελ απνδείμεη φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα 
πνηνηηθήο επηινγήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 3, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη. 
 
Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ 
απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν (Δπηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ-αμηνιφγεζεο 
πξνζθνξψλ) θαη ηε δηαβίβαζή ηεο ζην απνθαηλφκελν φξγαλν (Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή) ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο είηε γηα ηε 
καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο έθπησηνπ.  
Δπηζεκαίλεηαη φηη, ε αξκφδηα επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ , κε αηηηνινγεκέλε εηζήγεζή ηεο, κπνξεί 
λα πξνηείλεη ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο γηα νιφθιεξε ή κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε πνζφηεηα 
θαηά πνζνζηφ ζηα εθαηφ θαη σο εμήο: 
Πνζνζηφ 15% ζηελ πεξίπησζε ηεο κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο θαη πνζνζηφ 50% ζηελ πεξίπησζε 
κηθξφηεξεο πνζφηεηαο. Γηα θαηαθχξσζε κέξνπο ηεο πνζφηεηαο θάησ ηνπ θαζνξηδφκελνπ σο 
αλσηέξσ πνζνζηνχ, απαηηείηαη πξνεγνχκελε απνδνρή απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν. 
 
Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο 
επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 13 : ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟΦΑΗ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ-ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ 
 

1. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή θνηλνπνηεί ακέζσο ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν 
φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε 
πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιεη απνδεθηή πξνζθνξά, ζχκθσλα κε ην άξζξν 100 ηνπ Ν. 
4412/2016, εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο.  

2. Ζ ελ ιφγσ απφθαζε αλαθέξεη ηελ πξνζεζκία γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 ηεο παξνχζαο. 
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3. Σα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ζχκβαζεο 
επέξρνληαη εθφζνλ θαη φηαλ ζπληξέμνπλ ζπζζσξεπηηθά  ηα εμήο: 

 Άπξαθηε πάξνδνο ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζην άξζξν 15 ηεο 
παξνχζαο  βνεζεκάησλ θαη κέζσλ ζην ζηάδην ηεο πξνδηθαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο 
πξνζηαζίαο θαη απφ ηηο απνθάζεηο αλαζηνιψλ επί απηψλ. 

 Οινθιήξσζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, ζχκθσλα κε ηα 
άξζξα 5 θαη 36 ηνπ Ν. 4126/2013. 

 Κνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, εθφζνλ απηφο 
ππνβάιεη επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 11 θαη κφλνλ ζηελ πεξίπησζε 
ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ ή ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ελδίθσλ 
κέζσλ θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, έπεηηα απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε. 

 
4. Ζ αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδηθήο πξφζθιεζεο. Ζ 
ζχκβαζε έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. 

5. ηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηελ σο άλσ ζχκβαζε κέζα 
ζηε ηεζείζα πξνζεζκία, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε 
εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία, γίλεηαη ζηνλ 
πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 
άπνςε πξνζθνξά. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 14 : ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
 
Ζ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ ηνπ απφ εδάθνπο ςεθαζκνχ ειαηνδέλδξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
πιινγηθήο Καηαπνιέκεζεο ηνπ Γάθνπ ηεο Διηάο έηνπο 2018 ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο 
Μεζζελίαο εθηηκάηαη απφ 15 Ηνπλίνπ 2018 έσο 15 Ννεκβξίνπ 2018. 

 
 

 
ΑΡΘΡΟ 15: ΠΡΟΧΡΙΝΗ ΓΙΚΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ-ΠΡΟΓΙΚΑΣΙΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ 

 
1. Κάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε 
θαη έρεη ή είρε ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ εθηειεζηή πξάμε ή παξάιεηςε ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηεο εζσηεξηθήο 
λνκνζεζίαο, δηθαηνχηαη λα αζθήζεη πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο ΑΔΠΠ θαηά ηεο ζρεηηθήο 
πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, πξνζδηνξίδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθέο θαη 
πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην αίηεκά ηνπ. ε πεξίπησζε πξνζθπγήο θαηά πξάμεο 
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη: 
 
(α) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν 
νηθνλνκηθφ θνξέα αλ ε πξάμε θνηλνπνηήζεθε κε ειεθηξνληθά κέζα ή ηειενκνηνηππία ή  
 
(β) δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζε απηφλ αλ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ άιια κέζα επηθνηλσλίαο, άιισο   
 
γ) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ πιήξε, πξαγκαηηθή ή ηεθκαηξφκελε, γλψζε ηεο πξάμεο πνπ βιάπηεη 
ηα ζπκθέξνληα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.  
 
Δηδηθά γηα ηελ άζθεζε πξνζθπγήο θαηά πξνθήξπμεο, ε πιήξεο γλψζε απηήο ηεθκαίξεηαη κεηά ηελ 
πάξνδν δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ζην ΚΖΜΓΖ.  
ε πεξίπησζε παξάιεηςεο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη 
δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο ζπληέιεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο παξάιεηςεο. 
 
2.Ζ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θαηαηίζεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» 
ηνπ ΔΖΓΖ ζηνλ ειεθηξνληθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ, επηιέγνληαο θαηά πεξίπησζε ηελ έλδεημε 
«Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή» θαη επηζπλάπηνληαο ην ζρεηηθφ έγγξαθν ζε κνξθή ειεθηξνληθνχ 
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αξρείνπ Portable Document Format (PDF), ην νπνίν θέξεη εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή 
ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ. 
3.Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν απφ ηνλ 
πξνζθεχγνληα ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, θαηά ηα εηδηθά νξηδφκελα ζην άξζξν 363 ηνπ λ. 4412/2016 ζην 
άξζξν 19 παξ. 1.1 θαη ζην άξζξν 7  ηεο κε αξηζκ. 56902/215 Τ.Α.  
Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνζθεχγνληα, ζε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο απνδνρήο ηεο 
πξνζθπγήο ηνπ ή ζε πεξίπησζε πνπ, πξηλ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ επί ηεο 
πξνζθπγήο, ε αλαζέηνπζα αξρή αλαθαιεί ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε ή πξνβαίλεη ζηελ 
νθεηιφκελε ελέξγεηα.  
(πιεξνθνξίεο γηα ην παξάβνιν παξέρνληαη θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΔΠΠ-www.aepp-
procurement.gr) 
4.Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ε άζθεζή ηεο θσιχνπλ ηε 
ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επί πνηλή αθπξφηεηαο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 364 ηνπ λ. 4412/2016. 
Καηά ηα ινηπά, ε άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθήο 
δηαδηθαζίαο, εθηφο αλ δεηεζνχλ πξνζσξηλά κέηξα πξνζηαζίαο θαηά ην άξζξν 366 ηνπ 
λ.4412/2016. 
5.Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ΔΖΓΖ: 
• θνηλνπνηνχλ ηελ πξνζθπγή ζε θάζε ελδηαθεξφκελν ηξίην ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ 
πεξ. α ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ.1 ηνπ αξ. 365 ηνπ λ. 4412/2016. 
• δηαβηβάδνπλ ζηελ Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ) ηα πξνβιεπφκελα ζηελ 
πεξ. β ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ αξ. 365 ηνπ λ. 4412/2016. 
6.Ζ ΑΔΠΠ απνθαίλεηαη αηηηνινγεκέλα επί ηεο βαζηκφηεηαο ησλ πξνβαιιφκελσλ πξαγκαηηθψλ θαη 
λνκηθψλ ηζρπξηζκψλ ηεο πξνζθπγήο θαη ησλ ηζρπξηζκψλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη, ζε 
πεξίπησζε παξέκβαζεο, ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ παξεκβαίλνληνο θαη δέρεηαη (ελ φισ ή ελ κέξεη) ή 
απνξξίπηεη ηελ πξνζθπγή κε απφθαζή ηεο, ε νπνία εθδίδεηαη κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία 
είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα εμέηαζεο ηεο πξνζθπγήο. 
7.Οη ρξήζηεο - νηθνλνκηθνί θνξείο ελεκεξψλνληαη γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθπγήο 
απφ ηελ ΑΔΠΠ. 
8.Ζ άζθεζε ηεο σο άλσ πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε ησλ 
έλδηθσλ βνεζεκάησλ ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαη ηεο αίηεζεο αθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 372 ηνπ λ. 
4412/2016 θαηά ησλ εθηειεζηψλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ. 
Ζ αίηεζε αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη ζην αξκφδην δηθαζηήξην κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ 
απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο επί ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο. Γηα ηελ άζθεζε ηεο αηηήζεσο 
αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 372 παξ. 4 ηνπ λ. 
4412/2016. 
Ζ άζθεζε αίηεζεο αλαζηνιήο θσιχεη ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, εθηφο εάλ κε ηελ πξνζσξηλή 
δηαηαγή ν αξκφδηνο δηθαζηήο απνθαλζεί δηαθνξεηηθά. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 16 : ΜΑΣΑΙΧΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 
 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη αηηηνινγεκέλα ηε 
δηαδηθαζία αλάζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016, κεηά 
απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Δπίζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή 
παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ 
αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην 
απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην 
ζθάικα ή ε παξάιεηςε.  

 
ΑΡΘΡΟ 17: ΔΓΓΤΗΔΙ 

 
1. ΔΓΓΤΗΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
1.1 Κάζε πξνζθνξά ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ππέξ ηνπ ζπκκεηέρνληνο 
γηα ρξεκαηηθφ πνζφ ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 2% ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο κε 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, κε αλάινγε ζηξνγγπινπνίεζε, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 
άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/2016. ε πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο γηα έλα ή πεξηζζφηεξα ηκήκαηα 
ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο εγγχεζεο  ζπκκεηνρήο ππνινγίδεηαη επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο, εθηφο 
ΦΠΑ, ηνπ /ησλ πξνζθεξφκελνπ/σλ ηκήκαηνο/σλ. 
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1.2 ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ 
φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ 
ζηελ έλσζε. 
1.3 Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε 
ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο πνπ θαζνξίδνπλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή 
κπνξεί, λα παξαηείλεη, πξηλ ηε ιήμε ηνπο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο 
ζπκκεηνρήο. 
1.4 Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε 
δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 73 
έσο 78 ηνπ Ν.4412/2016, δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα ζηα έγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο δηθαηνινγεηηθά ή δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 
1.5 Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο θαιήο 
εθηέιεζεο. 
1.6 Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ Ν. 4412/2016. 
 
2. ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 
2.1 Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε 
ην άξζξν 72 παξ.1 β) ηνπ Ν. 4412/2106, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο 
αμίαο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο ΦΠΑ, θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Ζ 
εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο 
απηή εηδηθφηεξα νξίδεη. 
ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ην άξζξν 132, ε νπνία ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο 
ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε, 
ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ πνζνχ ηεο 
αχμεζεο εθηφο ΦΠΑ. 
2.2 Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ 
εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ θπξίνπ 
ηνπ έξγνπ έλαληη ηνπ αλαδφρνπ. 
2.3. Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη 
πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο.  
3. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2. εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ 
ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Δλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα 
θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, 
επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ.Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ 
Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ 
ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ 
θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη 
κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. 
4. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη‟ επηινγή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ έλαλ ή 
πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ. 
5. Οη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, 
β) ηνλ εθδφηε, γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη, δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, 
ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο αλαγξάθνληαη 
φια ηα παξαπάλσ γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο),  δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη 
αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο 
δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην 
εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, η) 
ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο 
νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ 
νπνίν απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, 
ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.  
6. Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πξνθεηκέλνπ λα 
δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. 
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ΑΡΘΡΟ 18: ΚΗΡΤΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΔΑ ΔΚΠΣΧΣΟΤ-ΚΤΡΧΔΙ 
 

1. Ο αλάδνρνο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ζπλδξνκήο ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά 
έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, εάλ δελ εθπιεξψζεη 
ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο γξαπηέο εληνιέο ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηελ ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη εάλ ππεξβεί ππαίηηα ηε 
ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ παξαηάζεσλ 
 
ηελ πεξίπησζε απηή ηνπ θνηλνπνηείηαη εηδηθή φριεζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε 
πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί απηφο, ζέηνληαο πξνζεζκία γηα ηε 
ζπκκφξθσζή ηνπ, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ. Αλ ε 
πξνζεζκία πνπ ηεζεί κε ηελ εηδηθή φριεζε παξέιζεη ρσξίο λα ζπκκνξθσζεί, θεξχζζεηαη 
αηηηνινγεκέλα έθπησηνο κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο σο άλσ 
πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο.  
 
2. ηνλ αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, επηβάιιεηαη, κεηά απφ θιήζε ηνπ 
γηα παξνρή εμεγήζεσλ, νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 
 
3. Δπηπιένλ, κπνξεί λα ηνπ επηβιεζεί ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 74 ηνπ Ν.4412/2016 
απνθιεηζκφο απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.    
 
4. ηνλ αλάδνρν είλαη δπλαηφλ λα επηβάιινληαη θπξψζεηο ζχκθσλα κε ην άξζξν 218 ηνπ 
Ν.4412/2016. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 19: ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΚΑΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
 

1.Ζ χκβαζε ηζρχεη θαη δηαξθεί απφ ηελ θαηαρψξεζή ηεο ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) έσο 15/11/2018. 
2. Ζ δηαπίζησζε ηεο εθηέιεζεο εξγαζίαο ςεθαζκνχ γίλεηαη κε πξαθηηθφ πνπ ζπληάζζεηαη θαη 
ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Δπφπηε δαθνθηνλίαο θαη ηνλ εξγνιάβν θαη ζεσξείηαη απφ ηνλ Γ/ληή 
Γαθνθηνλίαο. Σν αλσηέξσ πξαθηηθφ ζπληάζζεηαη βάζεη ησλ εκεξεζίσλ δειηίσλ εξγαζίαο, ηα νπνία 
ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ηνκεάξρε δαθνθηνλίαο ηεο πεξηνρήο, ηνλ εξγνιάβν πνπ έθαλε ηνπο 
ςεθαζκνχο θαη ζεσξνχληαη απφ ηνλ επφπηε δαθνθηνλίαο. Σα ςεθαζζέληα ειαηφδελδξα ζα 
ππνινγίδνληαη απφ ηηο Γ/λζεηο  Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο 
Μεζζελίαο.  
3. Ζ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζα γίλεηαη απφ ηελ  επηηξνπή παξαιαβήο 
πνπ έρεη νξηζηεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα ην ζθνπφ απηφ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 219  ηνπ Ν. 
4412/2016 θαη ιακβάλνληαο ππφςε ην πξαθηηθφ πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Δπφπηε δαθνθηνλίαο 
θαη ηνλ εξγνιάβν θαη ζεσξείηαη απφ ηνλ Γ/ληή Γαθνθηνλίαο. 
4. Απφξξηςε παξαδνηέσλ-Αληηθαηάζηαζε 
ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξνπ ή κέξνπο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ κε 
έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κπνξεί λα εγθξίλεηαη 
αληηθαηάζηαζε ησλ ππεξεζηψλ απηψλ κε άιια, πνπ λα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 
ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή. Αλ ε αληηθαηάζηαζε 
γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ 
αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 25% ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ν 
δε αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε πνηληθέο ξήηξεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 218 ηνπ Ν. 4412/2016. 
5. Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία 
ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Ν. 
4412/2016. Δηδηθφηεξα, ν εθηεινχκελνο αξηζκφο ςεθαζκψλ κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηελ 
έλλνηα  ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Ν. 4412/2016.  
6. Γηθαίσκα κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο 
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη 
ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ: 
α) Ζ ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ 
Ν. 4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 
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β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο 
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 73 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη 
απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο. 
γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ 
ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ Οδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη 
αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ 
άξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ. 
7. Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο 
Ο αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο δπλάκεη ησλ 
άξζξσλ 218 θαη 220 ηνπ Ν. 4412/2016 λα ππνβάιεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο  θαη νπζίαο 
ελψπηνλ ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) 
εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Δπί ηεο πξνζθπγήο, 
απνθαζίδεη ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ 
ζπιινγηθνχ νξγάλνπ.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 20: ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΙΑ 
 
1.  Ο πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε 
ηξίηνπο ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πξέπεη λα αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ην ηκήκα (πνζνζηφ) ηεο 
ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ πξνηείλεη, 
ζπκπιεξψλνληαο ην Μέξνο ΗΗ.Γ θαη Μέξνο ΗV. Γ ηνπ ΔΔΔ. 
 
2. Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ιφγσ 
αλάζεζεο ηεο εθηέιεζεο ηκήκαηνο/ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο ζε ππεξγνιάβνπο. Ζ ηήξεζε ησλ 
ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016 απφ ππεξγνιάβνπο δελ αίξεη ηελ 
επζχλε ηνπ θπξίνπ αλαδφρνπ.  
 
3. Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν θχξηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη ζηελ 
αλαζέηνπζα αξρή ην φλνκα, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ 
ππεξγνιάβσλ ηνπ, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθηέιεζε απηήο, εθφζνλ είλαη γλσζηά ηε 
ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή.  Δπηπιένλ, ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ αλαζέηνπζα αξρή 
θάζε αιιαγή ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηηο 
απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάζε λέν ππεξγνιάβν, ηνλ νπνίν ν θχξηνο αλάδνρνο 
ρξεζηκνπνηεί ελ ζπλερεία ζηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε, πξνζθνκίδνληαο ηα ζρεηηθά 
ζπκθσλεηηθά/δειψζεηο ζπλεξγαζίαο.6. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Αλαδφρνπ κε 
ππεξγνιάβν/ ππεξγνιάβνπο ηεο ζχκβαζεο, απηφο ππνρξενχηαη ζε άκεζε γλσζηνπνίεζε ηεο 
δηαθνπήο απηήο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, νθείιεη δε λα δηαζθαιίζεη ηελ νκαιή εθηέιεζε ηνπ 
ηκήκαηνο/ ησλ ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο είηε απφ ηνλ ίδην, είηε απφ λέν ππεξγνιάβν ηνλ νπνίν ζα 
γλσζηνπνηήζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θαηά ηελ σο άλσ δηαδηθαζία.  
 
4. Ζ αλαζέηνπζα αξρή επαιεζεχεη ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα ηνπο ππεξγνιάβνπο, 
φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 3  θαη κε ηα απνδεηθηηθά κέζα (δηθαηνινγεηηθά 
θαηαθχξσζεο) ηνπ άξζξνπ 11 ηεο παξνχζαο, εθφζνλ ην(α) ηκήκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο, ην(α) 
νπνίν(α) ν αλάδνρνο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, ππεξβαίλνπλ 
ζσξεπηηθά  ην πνζνζηφ ηνπ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. 
Δπηπιένλ, πξνθεηκέλνπ λα κελ αζεηνχληαη νη ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 
4412/2016, δχλαηαη λα επαιεζεχζεη ηνπο σο άλσ ιφγνπο θαη γηα ηκήκα ή ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο 
πνπ ππνιείπνληαη ηνπ σο άλσ πνζνζηνχ.  
 
5. Όηαλ απφ ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ απαηηεί ή 
δχλαηαη λα απαηηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ, θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηηο παξ. 5 θαη 6 
ηνπ άξζξνπ 131 ηνπ λ. 4412/2016.  
 
 
 

                                                 
6
 Πρβλ παρ. 2 του άρκρου 78 του ν. 4412/2016 
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ΑΡΘΡΟ 21: ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ –ΚΡΑΣΗΔΙ 
 
1. Ζ πιεξσκή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη κε ηελ εμφθιεζε ηεο αμίαο 
ηνπ ηηκνινγίνπ ην νπνίν ζα πξνζθνκίδεηαη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο 
Πεινπνλλήζνπ.   
Ζ πιεξσκή πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηελ εθθαζάξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηελ έθδνζε ηνπ ρξεκαηηθνχ 
εληάικαηνο πιεξσκήο ζην φλνκα ηνπ αλαδφρνπ θαη ζε βάξνο ησλ ζρεηηθψλ πηζηψζεσλ 
δαθνθηνλίαο ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο πξνεγνχκελεο πξνζθφκηζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ 
εγγξάθσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 5 ηνπ Ν. 
4412/2016, θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο 
ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή. 
2. Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε 
ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. 
3. ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί λνκίκσλ θξαηήζεσλ 
ή /θαη θφξνπ εηζνδήκαηνο ή νπνηαδήπνηε άιιε ηξνπνπνίεζε /ζπκπιήξσζε ηπρφλ δηαηάμεσλ, νη 
φξνη ηεο πξνθήξπμεο, θαζψο θαη ηεο ζχκβαζεο πνπ πξφθεηηαη λα ππνγξαθεί κε ηνλ Αλάδνρν, 
ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο λέεο δηαηάμεηο. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 22: ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ 

 
1. Γεκνζίεπζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
 
 Πξνθήξπμε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απεζηάιε κε ειεθηξνληθά κέζα γηα δεκνζίεπζε ζηηο      

02/03/2018  ζηελ Τπεξεζία Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  
  

2. Γεκνζίεπζε ζε εζληθφ επίπεδν 
 

 Ζ Πξνθήξπμε θαη ην πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε ζην Κεληξηθφ 
Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) 
 

 Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε αθφκε θαη ζηε δηαδηθηπαθή 
πχιε ηνπ Δ..Ζ.Γ.Ζ.. :http://promitheus.gov.gr, φπνπ ε ζρεηηθή ειεθηξνληθή δηαδηθαζία 
ζχλαςεο ζχκβαζεο ζηελ πιαηθφξκα ηνπ ΔΖΓΖ έιαβε πζηεκηθφ Αχμνληα 
Αξηζκφ:55034 
 

 Πεξίιεςε ηεο Γηαθήξπμεο ,φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε 16 ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ 
άξζξνπ 2 ηνπ Ν.3861/2010, αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν 
htpp://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑΤΓΔΗΑ) 
 

 Ζ Γηαθήξπμε ζα θαηαρσξεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ ζηε 
δηεχζπλζε:www.ppel.gov.gr θαη ζηνλ ηζηφηνπν htpp://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΓΗΑΤΓΔΗΑ) 

 
 Πεξίιεςε ηεο Γηαθήξπμεο δεκνζηεχεηαη ζε δχν  ζε δχν(2) εκεξήζηεο λνκαξρηαθέο 

εθεκεξίδεο θαη ζε κία (1) εβδνκαδηαία λνκαξρηαθή εθεκεξίδα. 
 

Ζ δαπάλε ησλ δεκνζηεχζεσλ ζηνλ Διιεληθφ Σχπν βαξχλεη ηνπο αλαδφρνπο ηνπ δηαγσληζκνχ 
(αλαινγηθά σο πξνο ην πνζφ ηεο θάζε ζχκβαζεο), ελψ ζε πεξίπησζε άγνλνπ ηελ αλαζέηνπζα 
αξρή. 
 

ΑΡΘΡΟ 23: ΔΓΓΡΑΦΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 
Σα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο είλαη ηα αθφινπζα: 
 Ζ Πξνθήξπμε ηεο χκβαζεο 
 Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε κε ηα Παξαξηήκαηά ηεο πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. 
Παξαξηήκαηα ηεο δηαθήξπμεο είλαη : 
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1. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΌΡΟΗ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 
2. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β: ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ-ΠΗΝΑΚΔ-ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ 
3. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ: ΟΓΖΓΗΔ ΤΠΟΒΟΛΖ ΚΑΗ ΤΜΠΛΖΡΧΖ ΣΟΤ ΔΔΔ 
4. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ: ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ 
 
 Σν Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο 
 Οη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο, ηδίσο 

ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά 
 

ΑΡΘΡΟ 24 : ΓΛΧΑ 

 

Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο7 έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 
 
Σπρφλ ελζηάζεηο ή πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 
 
Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή 
ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 
 
Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα8 ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε 
κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά 
εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188). 
Δηδηθφηεξα, φια ηα δεκφζηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ αιινδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαη πνπ ζα 
θαηαηεζνχλ απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία, ζα είλαη λφκηκα επηθπξσκέλα, θαη 
ε κεηάθξαζε ησλ ελ ιφγσ εγγξάθσλ κπνξεί λα γίλεη είηε απφ ηε κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ 
ΤΠ.ΔΞ., είηε απφ ην αξκφδην πξνμελείν, είηε απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ 
Κ.Πνι.Γ. θαη 53 ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ, είηε απφ νξθσηφ κεηαθξαζηή ηεο ρψξαο 
πξνέιεπζεο, αλ πθίζηαηαη ζηε ρψξα απηή ηέηνηα ππεξεζία. 
Δπηηξέπεηαη αληίζηνηρα ε θαηάζεζε νηνπδήπνηε δεκφζηνπ εγγξάθνπ θαη δηθαηνινγεηηθνχ πνπ 
αθνξά αιινδαπή Δπηρείξεζε κε ηε κνξθή επηθπξσκέλεο θσηνηππίαο πξνεξρφκελεο είηε απφ ην 
λφκηκν επηθπξσκέλν έγγξαθν απφ ην αξκφδην Πξνμελείν ηεο ρψξαο ηνπ πξνζθέξνληνο, είηε απφ 
ην πξσηφηππν έγγξαθν κε ηελ ζθξαγίδα „‟Apostile” ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 05-
10-61. Ζ επηθχξσζε απηή πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ 
Κ.Π.Γ. θαη 53 ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ. 
Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα -εηαηξηθά ή κε- κε εηδηθφ ηερληθφ περιετόμενο 
κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ 
ειιεληθή. 
Κάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα 
γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 25 : ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
1. Ζ ππνβνιή πξνζθνξάο ζην δηαγσληζκφ απνηειεί ηεθκήξην φηη ν δηαγσληδφκελνο έρεη ιάβεη 
πιήξε γλψζε θαη απνδέρεηαη ηνπο φξνπο απηήο ηεο δηαθήξπμεο θαη γλσξίδεη πιήξσο ηηο ζπλζήθεο 
δηελέξγεηάο ηεο. 
2.  Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ ππνβάιεη πξνζθνξά ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα, δελ επηηξέπεηαη λα 
ζπκκεηάζρεη ζε δηαγσληζκφ αλαδφρνπ ππεξεζηψλ παγηδνζεζίαο πνπ επίζεο δηελεξγεί ή ζα 
δηελεξγήζεη ε ΠΔ Μεζζελίαο γηα ην ίδην έηνο, κε πνηλή απνθιεηζκνχ ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνζθνξψλ 
ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη. 
3. Ζ αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα εμαίξεζεο πεξηνρψλ ησλ νπνίσλ εθηηκάηαη φηη δελ 
πθίζηαληαη νη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο (θαξπνθνξία κηθξφηεξε 
ηνπ 25% ηεο πιήξνπο παξαγσγήο, αδπλακία ζπλεξγαζίαο κε δεκνηηθέο-ηνπηθέο αξρέο, κε 
εμεχξεζε απαξαίηεηνπ πξνζσπηθνχ, κε εγθαηάζηαζεο πξνζσπηθνχ παγηδνζεζίαο, απνπζία 
δαθνπιεζπζκνχ πνπ λα αηηηνινγεί ςεθαζκφ) 

                                                 
7
 Αναφζρεται ςτα ζγγραφα τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. 

8
  Αναφζρεται ςτα ζγγραφα που κατατίκενται κατά τθν διαδικαςία κατακφρωςθσ. 
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4. Ο αλάδνρνο επζχλεηαη γηα θάζε κνξθήο αηχρεκα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ. Απνδεκηψλεη θαη 
πξνζηαηεχεη θη ππεξαζπίδεηαη κε δηθά ηνπ έμνδα θάζε πξάμε ή παξάιεηςε πνπ πξνθαιεί ζε 
ηξίηνπο ν ίδηνο, νη αληηπξφζσπνί ηνπ ε νη ππάιιεινί ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 
Δπίζεο ππνρξενχηαη λα ηεξεί θαη λα εθαξκφδεη απαξέγθιηηα ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο 
λνκνζεζίαο, ζε φηη αθνξά ηελ ακνηβή, ηελ αζθάιηζή ηνπο θ.η.ι. 
5. Οη Οηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ζα ηεξνχλ ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο 
θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, 
ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη 
νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016.  
6. Οη ππνςήθηνη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη δελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή 
θαηαρξεζηηθά θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο 
ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ. 
7. Οη ππνςήθηνη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα 
δηαθπιάμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο. 
8. Οη ππνςήθηνη νηθνλνκηθνί θνξείο παξαηηνχληαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπο, γηα ηελ 
νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 

ΑΡΘΡΟ 26 : ΓΙΚΑΙΟ-ΓΧΙΓΙΚΙΑ 

 

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016, νη φξνη ηεο 
παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηεο, πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο θαη 
ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Κψδηθαο. 
Σα ζπκβαιιφκελα κέξε ζα θαηαβάιινπλ θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα ηελ ζπλαηλεηηθή θαη 
θαιφπηζηε δηεπζέηεζε νπνηνδήπνηε δηαθνξψλ πνπ ελδερνκέλσο πξνθχςνπλ ζρεηηθά κε ηελ 
εξκελεία ή ηελ εθηέιεζε ή ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο ή εμ' αθνξκήο ηεο. 
Γηα θάζε δηαθνξά πνπ ζα πξνθχςεη κεηαμχ ηεο ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ/ΠΔ 
ΜΔΖΝΗΑ θαη ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ θαη ε νπνία δελ είλαη δπλαηφ λα επηιπζεί ζχκθσλα κε ηα 
παξαπάλσ νξηδφκελα, αξκφδηα ζα είλαη ηα εδξεχνληα ζηελ ΣΡΗΠΟΛΖ ΓΗΚΑΣΖΡΗΑ.  
 

 

ΑΡΘΡΟ 27: ΛΟΙΠΑ ΘΔΜΑΣΑ 

 
Καηά ηα ινηπά ζέκαηα θαη γηα φζα δελ πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε εθαξκφδνληαη νη 
δηαηάμεηο ησλ λφκσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αξρή ηεο παξνχζαο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β 
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ-ΠΙΝΑΚΔ-ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ 

 
 

 Πεξηγξαθή Δξγνιαβίαο-Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

 
1. Δίδνο θαη ζθνπφο εξγνιαβίαο 
1.1. Δίλαη ε εθαξκνγή δνισκαηηθψλ ςεθαζκψλ δαθνθηνλίαο ζηνπο ειαηψλεο ησλ Γεκνηηθψλ ή 

Σνπηθψλ θνηλνηήησλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Μεζζελίαο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ 
Πίλαθα Η ηνπ Παξαξηήκαηνο Β ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηεο 
ειαηνπαξαγσγήο απφ ηηο δεκηέο πνπ πξνθαιεί ν δάθνο. 
Οη ςεθαζκνί ζα γίλνπλ απφ ην έδαθνο κε ςεθαζηηθά ζπλεξγεία πνπ δηαζέηνπλ ςεθαζηηθά 
ζπγθξνηήκαηα ή ςεθαζηήξεο πιάηεο ή θαη ηα δχν, φπνπ απαηηείηαη. 
Οη εκεξνκελίεο θαη ε ηερληθή ηεο εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ ζα θαζνξίδνληαη απφ ηηο ΓΑΟΚ 
Μεζζελίαο θαη ΓΑΟΚ Σξηθπιίαο. 

1.2. Ζ ΓΑΟΚ Μεζζελίαο θαη ε ΓΑΟΚ Σξηθπιίαο δηαζέηνπλ ηα εληνκνθηφλα θαη ηηο ειθπζηηθέο 
νπζίεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ ςεθαζηηθνχ πγξνχ. 

 
2. Μέγεζνο θαη ηξφπνο εθηέιεζεο ηεο εξγνιαβίαο  

2.1. Με ηελ εξγνιαβία ππνινγίδεηαη λα πξνζηαηεπζνχλ 10.362.715 ειαηφδελδξα. 
2.2. Ο εξγνιάβνο ππνρξενχηαη λα ςεθάζεη ηα ειαηφδελδξα ησλ Γεκνηηθψλ θαη Σνπηθψλ 

θνηλνηήησλ πνπ ζα αλαιάβεη κε ηελ ίδηα ηηκή φζεο θνξέο παξαζηεί αλάγθε θαη κέρξη ηνπ 
νξίνπ ηνπ Πίλαθα Η ηνπ Παξαξηήκαηνο Β ή ελδερφκελεο ηξνπνπνίεζεο φπσο πξνβιέπεηαη 
ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε. 

 2.3. Σα ςεθαδφκελα ειαηφδελδξα κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ δηαζέηνπλ νη Γ/λζεηο Αγξνηηθήο 
Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο Μεζζελίαο θαη Σξηθπιίαο, είλαη ηα αλαθεξφκελα ζηνλ Πίλαθα Η 
ηνπ Παξαξηήκαηνο Β  ηεο παξνχζαο. 

 2.4. Οη πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο εάλ ν πξνζθέξσλ δηαζέηεη ηα κέζα θαη ηνπο εξγάηεο πνπ 
ρξεηάδνληαη γηα ηνλ ςεθαζκφ ησλ ειαηνδέλδξσλ ησλ Γεκνηηθψλ ή Σνπηθψλ θνηλνηήησλ γηα 
ηηο νπνίεο θάλεη πξνζθνξά. Θα ιακβάλεηαη ππφςε φηη θάζε ζπγθξφηεκα κπνξεί λα ςεθάζεη 
θαηά αλψηαην φξην 20.000 ή 24.000 ειαηφδελδξα κέζα ζε έμη [6] εκέξεο, αλάινγα κε ην 
είδνο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζθεπάζκαηνο, ζηελ πεξίπησζε εθαξκνγήο ςεθαζκνχ 1000 
ιίηξσλ δηαιχκαηνο εκεξεζίσο. ηελ πεξίπησζε εθαξκνγήο ςεθαζκνχ 500 ιίηξσλ 
εκεξεζίσλ θάζε ςεθαζηηθφ ζπγθξφηεκα κπνξεί λα ςεθάζεη θαηά αλψηαην φξην 10.000 ή 
12.000 ειαηφδελδξα κέζα ζε έμη [6] εκέξεο, αλάινγα κε ην είδνο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ 
ζθεπάζκαηνο.  
Έλα ςεθαζηηθφ ζπγθξφηεκα απνηειείηαη:  
α) απφ έλα γεσξγηθφ ειθπζηήξα κε βπηίν ςεθαζκνχ κε ηελ πξνβιεπφκελε πηζηνπνίεζε 
επηζεψξεζεο ησλ ςεθαζηηθψλ κεραλεκάησλ. Σα βπηία ςεθαζκνχ ζα πξέπεη λα θέξνπλ ην 
απηνθφιιεην ζήκα θαηαιιειφηεηαο φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ ΤΑ Δ8 1831/39763/2015 
(ΦΔΚ Β' 671), ή  
β) απφ επηά [7] ςεθαζηέο, κεηαθνξείο θ.ι.π. θαη ζα δηαζέηεη ηα κέζα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 
ςεθαζκνχ (ηνπιάρηζηνλ 7 ςεθαζηήξεο πιάηεο ζηελ πεξίπησζε εθαξκνγήο 1000 ιίηξσλ 
ςεθαζηηθνχ πγξνχ εκεξεζίσο, βπηία παξαζθεπήο ηνπ ςεθαζηηθνχ πγξνχ, κέζα κεηαθνξάο). 
Τπάξρεη δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο κηθξφηεξνπ αξηζκνχ ςεθαζηψλ κε ςεθαζηήξεο 
πιάηεο, θαηφπηλ ζπλελλνήζεσο ηνπ εξγνιάβνπ κε ηηο αξκφδηεο ΓΑΟΚ Μεζζελίαο θαη 
Σξηθπιίαο, φηαλ ε έθηαζε ηεο ςεθαδφκελεο πεξηνρήο ζηελ νπνία δελ ππάξρεη πξφζβαζε 
ειθπζηήξα είλαη πεξηνξηζκέλε θαη δελ απαηηείηαη ε εθαξκνγή 1000 ιίηξσλ ςεθαζηηθνχ 
δηαιχκαηνο εκεξεζίσο. 

2.5. Ο αξηζκφο ησλ ςεθαζηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη θάζε εκέξα ζα είλαη 
ηνπιάρηζηνλ απηφο πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ Πίλαθα Η ηνπ Παξαξηήκαηνο Β ζηελ ζηήιε 
«χλνιν απαηηνπκέλσλ ςεθαζηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ» γηα ηε ΓΑΟΚ Μεζζελίαο ή ζηε ζηήιε 
«Φεθαζηηθά ζπγθξνηήκαηα» γηα ηε ΓΑΟΚ Σξηθπιίαο. 

 Όηαλ ν ςεθαζκφο θάζε ηκήκαηνο νινθιεξψλεηαη ζε ιηγφηεξν απφ έμη (6) εκέξεο, νη Γ/λζεηο 
Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο Μεζζελίαο θαη Σξηθπιίαο, δχλαηαη λα επηηξέςνπλ ηε 
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ρξεζηκνπνίεζε κηθξφηεξνπ αξηζκνχ ςεθαζηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ απφ απηφλ πνπ 
αλαγξάθεηαη ζηνλ Πίλαθα Η ηνπ Παξαξηήκαηνο Β ηεο παξνχζαο. 

3. Πεξηνρέο εθηέιεζεο ηεο εξγνιαβίαο  
3.1 Οη ειαηψλεο πνπ αθνξά ν δηαγσληζκφο βξίζθνληαη ζηηο Γεκνηηθέο θαη Σνπηθέο θνηλφηεηεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα Η ηνπ Παξαξηήκαηνο Β ηεο παξνχζεο. 

3.2 Ο αξηζκφο ησλ ειαηνδέλδξσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο Η κπνξνχλ 
λα απμεζνχλ ή λα ειαηησζνχλ κφλν εάλ ππάξμνπλ λεψηεξα θαη αδηάζεηζηα ζηνηρεία 
(ειαηνθνκηθφ Μεηξψν-θαηαζηάζεηο δεκησζέλησλ ειαηνδέλδξσλ ΔΛΓΑ- θ.ι.π.) 
Αθφκε κπνξεί λα εμαηξεζεί  Γεκνηηθή ή Σνπηθή θνηλφηεηα αλ δελ πθίζηαληαη νη 
απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο, φπσο αλαθέξεηαη ζην 
άξζξν 25 (Δηδηθνί φξνη) ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο.  

 
4. Υξφλνο εθαξκνγήο-Γηάξθεηα θαη έθηαζε ςεθαζκψλ 

4.1. Οη ςεθαζκνί πξνβιέπεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ έσο ηηο 15-11-2018 
4.2. Ζ δηάξθεηα θάζε ςεθαζκνχ ησλ ειαηνδέλδξσλ κηαο Γεκνηηθήο ή Σνπηθήο θνηλφηεηαο ή 
νκάδαο Γεκνηηθψλ ή Σνπηθψλ θνηλνηήησλ δελ ζα είλαη κεγαιχηεξε απφ 6 ζπλερείο εξγάζηκεο 
εκέξεο αθφκε θαη εάλ ιφγσ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ δελ ζα γίλεη ςεθαζκφο 2 βπηίσλ απφ 
θάζε ςεθαζηηθφ εκεξεζίσο. ηελ πεξίπησζε απηή νη εξγνιάβνη ππνρξενχληαη λα 
δηαζέζνπλ ηα  απαξαίηεηα επηπιένλ ςεθαζηηθά ζπγθξνηήκαηα 
4.3. Οη Γ/λζεηο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο Μεζζελίαο θαη Σξηθπιίαο, ζα εηδνπνηνχλ 
ηνλ εξγνιάβν κε ηειεθσληθφ ζήκα ή κε ειεθηξνληθφ κήλπκα ή κε FAX γηα ηελ εθαξκνγή, ηελ 
έθηαζε θαη δηάξθεηα θάζε γεληθνχ ή ηνπηθνχ ςεθαζκνχ θαη ζα θαζνξίδνπλ ηηο ηνπνζεζίεο ηνπ 
ςεθαζκνχ θαη ηελ ηερληθή εθαξκνγήο ηνπο. 
 Ο εξγνιάβνο ππνρξενχηαη λα αξρίζεη ηνλ ςεθαζκφ ηελ επνκέλε ηεο εηδνπνίεζήο ηνπ. 
4.4 ε πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο ςεθαζηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ πιένλ απηψλ ησλ 
αλαθεξνκέλσλ ζηνλ Πίλαθα Η ηνπ Παξαξηήκαηνο Β ηεο παξνχζεο απαηηείηαη πξνεγνχκελε 
άδεηα ησλ ΓΑΟΚ Μεζζελίαο θαη Σξηθπιίαο. 
4.5. Γηα λα ππάξμεη δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο γεσξγηθψλ ειθπζηήξσλ κε άδεηεο θπθινθνξίαο 
θαη νδήγεζεο δηαθνξεηηθέο απφ απηέο πνπ θαηαηέζεθαλ ζηα βαζηθά δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 
(Άξζξν 5), πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα ην επηηξέςνπλ νη ΓΑΟΚ Μεζζελίαο θαη Σξηθπιίαο 
δεηψληαο πξφζζεηα δηθαηνινγεηηθά. 
4.6. Ο ππεχζπλνο ηνκεάξρεο γεσπφλνο ή ηερλνιφγνο γεσπνλίαο, πνπ ζα παξαθνινπζεί θαη ζα 
ειέγρεη ηελ ηερληθή εθαξκνγήο ησλ ςεθαζκψλ, ζα θαζνξίδεη θάζε εκέξα ηηο ψξεο έλαξμεο, 
δηαθνπήο θαη ιήμεο ησλ ςεθαζκψλ, θαζψο θαη ηηο πεξηνρέο πξνηεξαηφηεηαο ησλ ςεθαζκψλ. 
                             

5. Δίδε ςεθαζκψλ θαη ηερληθή εθαξκνγή ηνπο 
 5.1. Δίδνο ςεθαζκνχ  
  Καηά ηνλ ςεθαζκφ εθηνμεχνληαη ππφ κνξθή ζηαγνληδίσλ δηακέηξνπ ελφο [1] ρηιηνζηνχ πεξίπνπ 
ζην εζσηεξηθφ ηεο θφκεο ηνπ ςεθαδφκελνπ ειαηνδέλδξνπ, 300 πεξίπνπ θπβηθά εθαηνζηά 
ςεθαζηηθνχ πγξνχ αλά ςεθαδφκελν ειαηφδελδξν ή φζα ε έγθξηζε ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ 
ζθεπάζκαηνο πξνβιέπεη. 
   Καηά ηνλ ςεθαζκφ ζα ςεθάδεηαη θάζε δεχηεξν ειαηφδελδξν φισλ ησλ γξακκψλ ζηνπο ειαηψλεο 
κε θαλνληθή ππθλφηεηα θαη φια ηα ειαηφδελδξα φηαλ είλαη δηάζπαξηα ή πνιχ αξαηά θαη πάληα 
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο  ππεξεζίαο. 
 
5.2. Ρχζκηζε ςεθαζηηθψλ κεραλεκάησλ  
 Ο εξγνιάβνο ππνρξενχηαη λα ρξεζηκνπνηεί ηα θαηάιιεια αθξνθχζηα [κπεθ] έσο 2,0 ρηιηνζηψλ θαη 
γεληθά λα πξνβαίλεη ζηελ θαηάιιειε ξχζκηζε θαη ρξήζε ησλ ςεθαζηήξσλ θαη ςεθαζηηθψλ 
κεραλεκάησλ ζε ηξφπν ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε νξζή ηερληθή εθαξκνγήο ησλ ςεθαζκψλ, φπσο 
πεξηγξάθεηαη ζηελ παξ. 5.1. ηνπ άξζξνπ απηνχ. 
 
 5.3. Παξαζθεπή ςεθαζηηθνχ πγξνχ  
5.3.1  Σν ςεθαζηηθφ πγξφ ζα απνηειείηαη απφ λεξφ, απφ έλα εληνκνθηφλν θάξκαθν θαη 
ειθπζηηθή νπζία εληφκσλ. Οη δνζνινγίεο ησλ πιηθψλ απηψλ ζην ςεθαζηηθφ πγξφ ζα 
νξίδνληαη απφ ηα αξκφδηα ππεξεζηαθά φξγαλα ησλ Γ/λζεσλ Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη 
Κηεληαηξηθήο Μεζζελίαο θαη Σξηθπιίαο. Σν ςεθαζηηθφ πγξφ παξαζθεπάδεηαη ζηε 
ςεθαδφκελε Γεκνηηθή ή Σνπηθή θνηλφηεηα παξνπζία ηνπ Γεσπφλνπ ή Σερλνιφγνπ Γεσπνλίαο. 
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5.3.2 Καηά ηελ παξαζθεπή ηνπ ςεθαζηηθνχ πγξνχ, πξνζηίζεηαη ζην δνρείν παξαζθεπήο πξψηα ην 
λεξφ θαη κεηά θαηά ζεηξά, κε ζπλερή αλάδεπζε ην εληνκνθηφλν θαη ε ειθπζηηθή νπζία. 

Οη εξγάηεο θαηά ηελ παξαζθεπή θαη εθαξκνγή ηνπ ςεθαζηηθνχ δηαιχκαηνο ζα πξέπεη λα θνξάλε 
ηελ θαηάιιειε πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία, γάληηα θαη κάζθα κε επζχλε ηνπ εξγνιάβνπ.  
Με επζχλε ηνπ εξγνιάβνπ θαη ηνπ ηνκεάξρε ηα θελά δνρεία ησλ εληνκνθηφλσλ ζα εθπιχλνληαη 
ηνπιάρηζηνλ 3 θνξέο ακέζσο κεηά ηελ ξίςε ηνπ θαξκάθνπ, κε θαζαξφ λεξφ, ην νπνίν ππνρξενχηαη 
ν εξγνιάβνο λα έρεη καδί ηνπ θαη ην πξντφλ εθπιχζεσο ζα πξνζηίζεηαη ζην ςεθαζηηθφ δηάιπκα. 
5.3.3. Ζ πνζφηεηα ηνπ ςεθαζηηθνχ πγξνχ πνπ ζα παξαζθεπάδεηαη θάζε θνξά λα είλαη ηφζε πνπ λα 
κελ πεξηζζεχεη γηα ηελ επνκέλε εκέξα θαη ζα θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ηνκεάξρε ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 
εξγνιάβν, ν νπνίνο [εξγνιάβνο] έρεη θαη ηελ επζχλε ηεο ακέζνπ θαη θαιήο δηαζπνξάο ηνπ. Ζ αμία 
ηνπ ςεθαζηηθνχ πγξνχ πνπ δελ ρξεζηκνπνηείηαη κε επζχλε ηνπ εξγνιάβνπ ζα θαηαινγίδεηαη ζε 
βάξνο ηνπ.  
5.3.4. Σν δνρείν παξαζθεπήο ηνπ ςεθαζηηθνχ πγξνχ ζα απνηειείηαη απφ πιηθά αλζεθηηθά ζηα νμέα. 
5.3.5. Σν λεξφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ ςεθαζηηθνχ πγξνχ δελ ζα πεξηέρεη 
άιαηα ρισξηνχρνπ Ναηξίνπ, Καιίνπ ή Μαγλεζίνπ, ζα είλαη δηαπγέο, άνζκν θαη απαιιαγκέλν απφ 
ζηεξεά πιηθά θαη θαηάιιεινπ pH. Ζ θαηαιιειφηεηα ηνπ λεξνχ είλαη δπλαηφλ λα ειέγρεηαη θαη 
εξγαζηεξηαθά εάλ νη αξκφδηεο ΓΑΟΚ Μεζζελίαο θαη Σξηθπιίαο ην θξίλνπλ απαξαίηεην. 
5.3.6.  Ο ρψξνο παξαζθεπήο ηνπ ςεθαζηηθνχ πγξνχ ζα δηαηεξείηαη θαζαξφο κε κέξηκλα ηνπ 
εξγνιάβνπ. Ρχπαλζε ηνπ ρψξνπ απηνχ κε εληνκνθηφλα, ειθπζηηθέο νπζίεο, ςεθαζηηθφ πγξφ, πιηθά 
ζπζθεπαζίαο εληνκνθηφλσλ, θαη ειθπζηηθψλ νπζηψλ θ.ι.π., δελ επηηξέπεηαη . 
5.3.7. Σα εληνκνθηφλα θαη νη ειθπζηηθέο νπζίεο ησλ εληφκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 
παξαζθεπή ηνπ ςεθαζηηθνχ πγξνχ ζα θπιάζζνληαη απφ ηνλ εξγνιάβν ζε θαηάιιειεο θαη αζθαιείο 
απνζήθεο. Σα θελά ησλ εληνκνθηφλσλ θαη ειθπζηηθψλ νπζηψλ απαιιαγκέλα ππνιεηκκάησλ 
εληνκνθηφλνπ [παξ. 5.3.2. ] ζα επηζηξέθνληαη ζηηο απνζήθεο ησλ ΓΑΟΚ Μεζζελίαο θαη Σξηθπιίαο  
δηαθνξεηηθά ζα ρξεψλνληαη ζηνπο εξγνιάβνπο κε ηελ ηηκή αγνξάο ηνπ ζθεπάζκαηνο. 
5.4. Καηξηθέο ζπλζήθεο εθαξκνγήο ησλ ςεθαζκψλ  
     Ο ςεθαζκφο ζα γίλεηαη ηηο πξσηλέο ψξεο θαη εθφζνλ ε ζεξκνθξαζία είλαη κηθξφηεξε απφ 28ºC. 
Oη ςεθαζκνί ζα ζηακαηνχλ επίζεο φηαλ ε ζρεηηθή πγξαζία ζα είλαη κηθξφηεξε απφ 25%, φηαλ 
βξέρεη θαη φηαλ θπζάεη δπλαηφο άλεκνο. 
 
  6.  Γεληθά πεξί ςεθαζκνχ 
6.1 Απαγνξεχεηαη  ν ςεθαζκφο ησλ ειαηψλσλ  πνπ δελ έρεη πξνγξακκαηηζζεί  λα ςεθαζζνχλ ηε 
ζπγθεθξηκέλε κέξα, ησλ ειαηψλσλ ησλ παξαγσγψλ πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην πξφγξακκα 
βηνινγηθήο Γεσξγίαο θαζψο θαη ν ςεθαζκφο άιισλ θαιιηεξγεηψλ. Ζ απφξξηςε ηνπ ςεθαζηηθνχ 
πγξνχ ή ησλ θελψλ ζπζθεπαζίαο ζε θάζε ρψξν απαγνξεχεηαη. ε πεξίπησζε θαηαζηξαηήγεζεο 
γηα θάζε ζπλέπεηα ππεχζπλνο είλαη ν εξγνιάβνο. 
 Δπζχλεηαη επίζεο ν εξγνιάβνο γηα ηελ ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο απφ ηνπο εξγάηεο θαηά ηελ 
παξαζθεπή ηνπ ςεθαζηηθνχ πγξνχ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ ςεθαζκψλ. 
6.2. Οη Γ/λζεηο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο Μεζζελίαο θαη Σξηθπιίαο ζα 
πξνγξακκαηίδνπλ θάζε εκέξα ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ εξγνιάβν, ηελ πξνο ςεθαζκφ έθηαζε. Όπνπ 
απαηηείηαη ζπλδπαζκφο ςεθαζηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ θαη ζπλεξγείσλ κε επηλψηηνπο ςεθαζηήξεο 
[πιάηεο] ν ςεθαζκφο ζα γίλεηαη ηαπηνρξφλσο.  
6.3. Παξέρεηαη παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ έλαξμεο ηνπ ςεθαζκνχ ρσξίο επηβνιή θπξψζεσλ ζε 
πεξίπησζε επίθιεζεο αλσηέξαο βίαο, ε νπνία ζα γίλεηαη εγγξάθσο απζεκεξφλ απφ ηνλ εξγνιάβν.  
6.4. Ο εξγνιάβνο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Γεκνηηθέο θαη Σνπηθέο Κνηλφηεηεο αλαξηά αλαθνίλσζε ην 
αξγφηεξν κέρξη ηηο 4 κ.κ. ηεο πξνεγνπκέλεο ηεο έλαξμεο ηνπ ςεθαζκνχ εκέξαο ζηελ νπνία 
αλαθέξνληαη ε εκεξνκελία  έλαξμεο ηνπ ςεθαζκνχ θαη νη ηνπνζεζίεο ζηηο νπνίεο ζα γίλεη. Με 
αλάινγε αλαθνίλσζε γλσζηνπνηεί θαζεκεξηλψο ηηο ηνπνζεζίεο ζηηο νπνίεο ζα γίλεη ηελ επνκέλε 
εκέξα ςεθαζκφο. Αλαθνηλψζεηο ζα αλαξηψληαη εθηφο ησλ Γεκνηηθψλ ή Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ θαη 
ζηνπο νηθηζκνχο. 
Έληππα αλαθνηλψζεσλ ζα ηνπο πξνκεζεχνπλ νη Γ/λζεηο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο 
Μεζζελίαο θαη Σξηθπιίαο. 
6.5. ηελ πεξίπησζε πνπ ν ςεθαζκφο δελ γίλεηαη  φπσο νξίδεηαη ζηηο παξ. 5.1, 5.2, 5.3 θαη 6.1, 
ηφηε ν εξγνιάβνο δελ ζα ακείβεηαη γηα ην εθηειεζζέλ έξγν ηελ εκέξα απηή θαη ζα ηνπ θαηαινγίδεηαη 
ε αμία ηνπ ρξεζηκνπνηεζέληνο ςεθαζηηθνχ πγξνχ θαζψο θαη ηνπ ςεθαζηηθνχ πγξνχ πνπ έκεηλε 
αρξεζηκνπνίεην ακέζσο κεηά ηελ παξαζθεπή ηνπ.  
ε πεξίπησζε θαθήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ παξά ηηο πξνεηδνπνηήζεηο ησλ Γ/λζεσλ Αγξνηηθήο 
Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ΠΔ Μεζζελίαο θαη κε ζπκκνξθψζεσο πξνο ηηο ππνδείμεηο ησλ 
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αλσηέξσ ππεξεζηψλ, ηφηε εθαξκφδεηαη ην άξζξν 18 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο πεξί θήξπμεο ηνπ 
εξγνιάβνπ σο έθπησηνπ. 
Οη Γ/λζεηο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο Μεζζελίαο θαη Σξηθπιίαο, αλάινγα κε ηα 
ζηνηρεία δαθνπιεζπζκνχ, θαη ηηο ειαηνθνκηθέο θαη πεξηβαιινληνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο, 
ππνρξεψλνπλ ηνλ εξγνιάβν λα επαλαιάβεη ηνλ ςεθαζκφ ζηελ έθηαζε πνπ εθαξκφζηεθε 
αλεπηηπρήο ςεθαζκφο ρσξίο λα ηεξεζνχλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 5, ρσξίο ακνηβή. 
Δπηπιένλ ν ρξφλνο πνπ ράζεθε κέρξη ηελ εθαξκνγή ηνπ ζσζηνχ ςεθαζκνχ ινγίδεηαη ζαλ 
θαζπζηέξεζε έλαξμεο θαη επηβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο κε ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε θπξψζεηο. 
6.6. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ςεθαζκνί κε πξσηνβνπιία ηνπ εξγνιάβνπ κε 
θαηξηθέο ζπλζήθεο άιιεο απφ εθείλεο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξ. 5.4. ηνπ άξζξνπ απηνχ, ηφηε φρη 
κφλν δελ ακείβεηαη γηα ηελ ςεθαζζείζα έθηαζε αιιά θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ εξγνιάβνπ θαη ε 
αμία ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 
6.7. ηελ πεξίπησζε, πνπ δηαπηζησζεί φηη δελ ηεξείηαη έλαο ή πεξηζζφηεξνη φξνη ηνπ άξζξνπ 
απηνχ πνπ αθνξνχλ ηελ παξαζθεπή ςεθαζηηθνχ πγξνχ, εθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ 
πξνβιέπνληαη θαηά πεξίπησζε, επηβάιιεηαη ζηνλ εξγνιάβν απφ ηα αξκφδηα φξγαλα, εηδηθή 
ρξεκαηηθή πνηλή, αλάινγε κε ηελ αμία ηνπ θαηαζηξαθέληνο πγξνχ. 
6.8. Οη αλαγθαίεο πνζφηεηεο ειθπζηηθήο νπζίαο θαη εληνκνθηφλνπ θαξκάθνπ παξαδίδνληαη απφ ηελ 
Τπεξεζία ζηνπο εξγνιάβνπο απφ ηηο απνζήθεο ησλ Γ/λζεσλ Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη 
Κηεληαηξηθήο Μεζζελίαο θαη Σξηθπιίαο. Ο εξγνιάβνο κε επζχλε ηνπ θαη κε δαπάλεο ηνπ θξνληίδεη 
γηα ηελ παξαιαβή θαη ηε κεηαθνξά ησλ πιηθψλ απηψλ ζε αζθαιείο απνζήθεο. Καηά ηνπο 
ςεθαζκνχο ζα κεηαθέξεη θαζεκεξηλψο ηηο απαξαίηεηεο πνζφηεηεο πιηθψλ ζηνλ ρψξν παξαζθεπήο 
ηνπ ςεθαζηηθνχ πγξνχ. Σα πιηθά απηά απνζθξαγίδνληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν παξνπζία ηνπ 
επηβιέπνληνο ηνκεάξρε.  
6.9. Ο εξγνιάβνο επηβαξχλεηαη κε φιεο ηηο δαπάλεο ηεο ζσζηήο εθαξκνγήο θαη εμππεξέηεζεο ησλ 
ςεθαζκψλ,  δειαδή εμαζθάιηζε ηνπ απαηηνπκέλνπ λεξνχ γηα ςεθαζκνχο, παξαζθεπή ηνπ 
ςεθαζηηθνχ πγξνχ θ.ι.π. 
6.10. Τπεχζπλνη ηνκεάξρεο ησλ Γ/λζεσλ Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο Μεζζελίαο θαη 
Σξηθπιίαο απαξαηηήησο παξεπξίζθνληαη ζηνλ ηφπν παξαζθεπήο ηνπ ςεθαζηηθνχ πγξνχ θαη ζηελ 
επξχηεξε πεξηνρή εθαξκνγήο ηνπ ςεθαζκνχ. Οη ηνκεάξρεο είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ επνπηεία θαη 
έιεγρν ηεο παξαζθεπήο ηνπ ςεθαζηηθνχ πγξνχ, ηεο θαλνληθφηεηαο εθαξκνγήο ησλ ςεθαζκψλ, ησλ 
ςεθαδφκελσλ θάζε εκέξα ειαηνδέληξσλ θαη ησλ πνζνηήησλ ησλ εληνκνθηφλσλ θαη ειθπζηηθψλ 
νπζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Σα ζηνηρεία απηά θαηαρσξνχληαη ζε εηδηθφ εκεξήζην δειηίν 
εξγαζίαο ην νπνίν ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Σνκεάξρε ηεο πεξηνρήο θαζψο θαη απφ ηνλ εξγνιάβν 
πνπ έθαλε ηνλ ςεθαζκφ. Σν εκεξήζην δειηίν ζπκπιεξψλεηαη θαζεκεξηλψο θαη ζεσξείηαη απφ ηνλ 
επφπηε δαθνθηνλίαο. 
6.11. Ο εξγνιάβνο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη πξφζπκα πξνο ηηο ππνδείμεηο ησλ αξκνδίσλ 
ηνκεαξρψλ ησλ Γ/λζεσλ Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο Μεζζελίαο θαη Σξηθπιίαο, πάλσ 
ζε ζέκαηα ξχζκηζεο ησλ ςεθαζηηθψλ κεραλεκάησλ, παξαζθεπήο ηνπ ςεθαζηηθνχ πγξνχ, 
εθαξκνγήο ησλ ςεθαζκψλ, ηεο ςεθαδφκελεο θάζε κέξα πεξηνρήο θαη ζε ζέκαηα αζθάιεηαο απφ 
ηελ ηνμηθφηεηα  ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ θαξκάθσλ ηφζν ησλ εξγαηψλ πνπ ηα ρξεζηκνπνηνχλ φζν 
θαη ησλ θαηνίθσλ ηεο γχξσ πεξηνρήο, ησλ δψσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζε θάζε άιιε ππφδεημε. 
6.12 ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απνθαζίδεηαη απφ ηηο ΓΑΟΚ ΠΔ Μεζζελίαο, ζε αξηζκφ Γεκνηηθψλ ή 
Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζπζθεπέο GPS ζηνπο ειθπζηήξεο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 
ςεθαζκψλ, ν εξγνιάβνο ππνρξενχηαη λα ζπλεξγαζζεί θαη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ αζθάιεηα ησλ 
ζπζθεπψλ. ηελ πεξίπησζε ζπλερφκελσλ θαη αδηθαηνιφγεησλ δηαθνπψλ ζηε ιεηηνπξγία 
ηεο ζπζθεπήο, ν εξγνιάβνο ππνρξενχηαη ζηελ επαλάιεςε ηνπ ςεθαζκνχ ρσξίο ακνηβή. 
6.13. Δθφζνλ θαηά ηελ παξαζθεπή ηνπ ςεθαζηηθνχ πγξνχ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ ςεθαζκψλ 
αθνινπζνχληαη νη παξνχζεο πξνδηαγξαθέο θαη νη νδεγίεο ησλ ηνκεαξρψλ ησλ Γ/λζεσλ Αγξνηηθήο 
Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο Μεζζελίαο θαη Σξηθπιίαο, ν εξγνιάβνο δελ θέξεη θακία επζχλε γηα 
ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ςεθαζκψλ. 
6.14. Οη ςεθαζηέο κε επζχλε ηνπ εξγνιάβνπ είλαη ππνρξεσκέλνη λα ηεξνχλ θαηά ηνλ ςεθαζκφ ηηο 
πξνβιεπφκελεο απνζηάζεηο απφ θαηνηθεκέλνπο ρψξνπο, αλάινγα κε ην ρξεζηκνπνηνχκελν 
ζθεχαζκα θαη ηνλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ππ‟ αξηζ. 8197/90920/22-7-
2013 ΚΤΑ. 
 
 
 7. Δπζχλε-Αζθάιεηα-Παξνπζία εξγνιάβνπ  



ΑΔΑ: ΨΕΠ37Λ1-8Ρ7



7.1. Ο εξγνιάβνο επζχλεηαη γηα θάζε αηχρεκα πνπ κπνξεί λα γίλεη απφ νπνηαδήπνηε αηηία, ζην 
πξνζσπηθφ πνπ ρξεζηκνπνηεί ζηνπο ςεθαζκνχο θαη πξνο ηξίηα πξφζσπα θαη δεκηψλ ζηα κέζα 
ςεθαζκνχ, θαζψο θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ κλεκνλεχνληαη ζηηο επί κέξνπο παξαγξάθνπο ηνπ 
παξφληνο άξζξνπ.  
  Δπίζεο επζχλεηαη γηα θάζε δεκηά πνπ ζα πξνθαιείηαη εληφο ησλ ειαηψλσλ [ζσιήλεο αξδεχζεσο 
θ.ι.π.] θαη γηα ςεθαζκφ εμαηξνπκέλσλ (βηνινγηθψλ) ειαηψλσλ φηαλ ε ζήκαλζε είλαη θαλνληθή. 
Καλνληθή ζεσξείηαη ε ζήκαλζε θαηά ηελ νπνία ε πεξίκεηξνο ησλ ειαηψλσλ νξίδεηαη κε επδηάθξηηε 
εξπζξφιεπθε ηαηλία. 
7.2 Ο εξγνιάβνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε ζρεηηθή 
λνκνζεζία δηαηάμεσλ γηα ηελ αζθάιηζε ηνπ πξνζσπηθνχ. 
7.3. Γηα ηελ απνθπγή ηπρφλ αηπρεκάησλ θαη δεκηψλ ν εξγνιάβνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παίξλεη 
φια ηα θαηάιιεια γηα θάζε πεξίπησζε κέηξα. 
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πλέρεηα Παξάξηεκα Β         

 ΠΙΝΑΚΑ Ι 

 

Αξηζκφο πξνζηαηεπνκέλσλ θαη ςεθαδνκέλσλ ειαηνδέλδξσλ θαηά Γεκνηηθή ή Σνπηθή θνηλφηεηα, αξηζκφο ςεθαζηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ θαη ζπλεξγείσλ κε ςεθαζηήξεο 
πιάηεο, αλψηεξε ηηκή θαηά Γεκνηηθή ή Σνπηθή θνηλφηεηα, πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε πνπ ηζρχνπλ ην 2018, Δγγχεζε πκκεηνρήο € (2%) θαη  Δγγχεζε Καιήο 
Δθηέιεζεο € (5%)  

              

 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΑΚ.12480/ 02-03-2018 αξ.δηαθ.1/2018 
              

        Απαηηνχκελα ζπλεξγεία               

Α/Α 

Διαηνθνκηθή πεξηνρή Γεκνηηθή ή                
Σνπηθή θνηλφηεηα Ή νκάδα                      
Γεκ/θψλ ή Σνπηθψλ θνηλ. 

Αξηζκφο 
Πξνζηα-

ηεπφκελσλ 
ει/δξσλ  

Αξηζκφο 
Φεθα-

δφκελσλ 
ει/δξσλ  

Φεθαζηηθά 
ζπγθξνηή-

καηα 

πλεξγεία 
κε ςεθα-
ζηήξεο 
πιάηεο 

χλνιν 
απαηην
χκελσλ 
ςεθαζη

ηθψλ 
ζπγθξν
ηεκάησ

λ 

* 

Αλψηεξ
ε ηηκή 
αλά 

ςεθαδφ
κελν 

ειαηφδε
ληξν  €  

πληε
ιεζηή

ο 
ςεθα
ζκψλ 

Πξνυπ/ζα 
Γαπάλε 2018 
ΥΧΡΗ ΦΠΑ €   

Πξνυπ/ζα 
Γαπάλε 2018 κε 

ΦΠΑ €   

Δγγχεζε 
πκκεηνρήο 

€ (2%) 

Δγγχεζε 
Καιήο 

Δθηέιεζεο € 
(5%) 

   ΔΗΜΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΝΗ                         

                            

  ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΑΒΙΑ                          

1 Σνπηθή Κνηλφηεηα Αβίαο  69940 34970 2 1 3 * 0,083 4,0 11.610,04 13.119,35 232,20 580,50 

2 Σνπηθή Κνηλφηεηα Γνιψλ  133620 66810 4 1 5 * 0,079 4,0 21.111,96 23.856,51 422,24 1.055,60 

3 Σνπηθή Κνηλφηεηα Κάκπνπ  106439 53220 3 1 4 * 0,087 4,0 18.520,39 20.928,04 370,41 926,02 

4 Σνπηθή Κνηλφηεηα ηαπξνπεγίνπ  62510 31255 2 1 3 * 0,074 4,0 9.251,48 10.454,17 185,03 462,57 

                           

 ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΛΔΤΚΣΡΟΤ                         

5 Σνπηθή Κνηλφηεηα Καξδακχιεο  36960 18480 1 1 2 * 0,070 4,0 5.174,40 5.847,07 103,49 258,72 

6 
Σνπηθή Κνηλφηεηα Νενρσξίνπ 
Λεχθηξνπ 69100 34550 2 1 3   0,070 

4,0 9.674,00 10.931,62 193,48 483,70 

7 

Σνπηθή Κνηλφηεηα Αγίνπ Νίθσλνο  20450         *             

Σνπηθή Κνηλφηεηα Θαιακψλ  16660 18555 2 1 3 * 0,078 4,0 5.789,16 6.541,75 115,78 289,46 

8 

Σνπηθή Κνηλφηεηα Λαγθάδαο  19170         *             

Σνπηθή Κνηλφηεηα Ννκηηζή  18920 19045 2 1 3   0,078 4,0 5.942,04 6.714,51 118,84 297,10 

9 

Σνπηθή Κνηλφηεηα Πιάηζεο  45010                       

Σνπηθή Κνηλφηεηα Σξαρήιαο  6000 25505 2 1 3 * 0,074 4,0 7.549,48 8.530,91 150,99 377,47 

10 

Σνπηθή Κνηλφηεηα Αγίνπ Νηθνιάνπ  22040                       

Σνπηθή Κνηλφηεηα Ρηγθιίσλ  17100 19570 2 1 3 * 0,070 4,0 5.479,60 6.191,95 109,59 273,98 
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Α/Α 

Διαηνθνκηθή πεξηνρή Γεκνηηθή ή                
Σνπηθή θνηλφηεηα Ή νκάδα                      
Γεκ/θψλ ή Σνπηθψλ θνηλ. 

Αξηζκφο 
Πξνζηα-

ηεπφκελσλ 
ει/δξσλ  

Αξηζκφο 
Φεθα-

δφκελσλ 
ει/δξσλ  

Φεθαζηηθά 
ζπγθξνηή-

καηα 

πλεξγεία 
κε ςεθα-
ζηήξεο 
πιάηεο 

χλνιν 
απαηην
χκελσλ 
ςεθαζη

ηθψλ 
ζπγθξν
ηεκάησ

λ 

* 

Αλψηεξ
ε ηηκή 
αλά 

ςεθαδφ
κελν 

ειαηφδε
ληξν  €  

πληε
ιεζηή

ο 
ςεθα
ζκψλ 

Πξνυπ/ζα 
Γαπάλε 2018 
ΥΧΡΗ ΦΠΑ €   

Πξνυπ/ζα 
Γαπάλε 2018 κε 

ΦΠΑ €   

Δγγχεζε 
πκκεηνρήο 

€ (2%) 

Δγγχεζε 
Καιήο 

Δθηέιεζεο € 
(5%) 

11 

Σνπηθή Κνηλφηεηα Δμσρσξίνπ 71145                       

Σνπηθή Κνηλφηεηα Πξναζηίνπ  58480 64813 3 1 4 * 0,080 4,0 20.740,16 23.436,38 414,80 1.037,01 

12 Σνπηθή Κνηλφηεηα Πξνζειίνπ  33690 16845 2 1 3 * 0,077 4,0 5.188,26 5.862,73 103,77 259,41 

                           

 ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ                          

                           

  ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΑΡΙΟ                          

13 

Σνπηθή Κνηλφηεηα Άξηνο 91130         *             

Σνπηθή Κνηλφηεηα Άκκνπ 26600 58865 3 0 3 * 0,061 3,0 10.772,30 12.172,69 215,45 538,61 

14 

Σνπηθή Κνηλφηεηα Αισλίσλ  29190         *             

Σνπηθή Κνηλφηεηα Αλεκνκχινπ 15510 22350 2 0 2   0,062 3,0 4.157,10 4.697,52 83,14 207,86 

15 

Σνπηθή Κνηλφηεηα Αξηνρσξίνπ 34550         *             

Σνπηθή Κνηλφηεηα Αζπξνπνπιηάο  17630 26090 2 0 2 * 0,063 3,0 4.931,01 5.572,04 98,62 246,55 

                           

 ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΑΡΦΑΡΧΝ                         

16 

Σνπηθή Κνηλφηεηα Αξθαξψλ  88770         *             

Σνπηθή Κνηλφηεηα Πεδήκαηνο  23860 56315 3 0 3 * 0,072 3,0 12.164,04 13.745,37 243,28 608,20 

17 Σνπηθή Κνηλφηεηα Αγίνπ Φιψξνπ  29880 14940 2 0 2 * 0,068 4,0 4.063,68 4.591,96 81,27 203,18 

18 Σνπηθή Κνηλφηεηα Πιαηένο  42620 21310 2 0 2 * 0,063 3,0 4.027,59 4.551,18 80,55 201,38 

                           

 ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΘΟΤΡΙΑ                         

19 Σνπηθή Κνηλφηεηα Θνπξίαο 41940 20970 2 0 2 * 0,065 3,0 4.089,15 4.620,74 81,78 204,46 

20 

Σνπηθή Κνηλφηεηα Αηζαίαο 27360                       

Σνπηθή Κνηλφηεηα Αλζείαο  43820 35590 2 0 2 * 0,081 4,0 11.531,16 13.030,21 230,62 576,56 

21 Σνπηθή Κνηλφηεηα Ακθείαο  54110 27055 2 1 3 * 0,082 4,0 8.874,04 10.027,67 177,48 443,70 

22 Σνπηθή Κνηλφηεηα Μηθξνκάλεο 31560 15780 2 0 2 * 0,068 3,0 3.219,12 3.637,61 64,38 160,96 

                           

 
ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 
ΚΑΛΑΜΑΣΑ                

  
        

23 Σνπηθή Κνηλφηεηα Καιακάηαο 175960 87980 5 1 6   0,069 4,0 24.282,48 27.439,20 485,65 1.214,12 
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Α/Α 

Διαηνθνκηθή πεξηνρή Γεκνηηθή ή                
Σνπηθή θνηλφηεηα Ή νκάδα                      
Γεκ/θψλ ή Σνπηθψλ θνηλ. 

Αξηζκφο 
Πξνζηα-

ηεπφκελσλ 
ει/δξσλ  

Αξηζκφο 
Φεθα-

δφκελσλ 
ει/δξσλ  

Φεθαζηηθά 
ζπγθξνηή-

καηα 

πλεξγεία 
κε ςεθα-
ζηήξεο 
πιάηεο 

χλνιν 
απαηην
χκελσλ 
ςεθαζη

ηθψλ 
ζπγθξν
ηεκάησ

λ 

* 

Αλψηεξ
ε ηηκή 
αλά 

ςεθαδφ
κελν 

ειαηφδε
ληξν  €  

πληε
ιεζηή

ο 
ςεθα
ζκψλ 

Πξνυπ/ζα 
Γαπάλε 2018 
ΥΧΡΗ ΦΠΑ €   

Πξνυπ/ζα 
Γαπάλε 2018 κε 

ΦΠΑ €   

Δγγχεζε 
πκκεηνρήο 

€ (2%) 

Δγγχεζε 
Καιήο 

Δθηέιεζεο € 
(5%) 

24 

Σνπηθή Κνηλφηεηα Αληηθαιάκνπ 18690         *             

Σνπηθή Κνηλφηεηα Αζπξνρψκαηνο  38660 28675 2 0 2 * 0,061 4,0 6.996,70 7.906,27 139,93 349,84 

25 Σνπηθή Κνηλφηεηα Βέξγαο  65460 32730 2 1 3   0,083 4,0 10.866,36 12.278,99 217,33 543,32 

26 Σνπηθή Κνηλφηεηα Διαηνρσξίνπ  66219 33109 2 1 3   0,076 4,0 10.065,14 11.373,60 201,30 503,26 

27 Σνπηθή Κνηλφηεηα Λαηίθσλ 62060 31030 3 0 3 * 0,060 4,0 7.447,20 8.415,34 148,94 372,36 

28 Σνπηθή Κνηλφηεηα Μηθξάο Μαληηλείαο 31930 15965 1 1 2 * 0,076 4,0 4.853,36 5.484,30 97,07 242,67 

29 Σνπηθή Κνηλφηεηα πεξρνγείαο 35960 17980 2 0 2 * 0,064 4,0 4.602,88 5.201,25 92,06 230,14 

                           

  ΔΗΜΟ ΜΕΗΝΗ                          

                           

 ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΑΙΠΔΙΑ                          

30 Σνπηθή Κνηλφηεηα Λνγγάο 121438 60719 3 1 4 * 0,065 4,0 15.786,94 17.839,24 315,74 789,35 

31 Σνπηθή Κνηλφηεηα Αδξηαλήο  52800 26400 2 0 2 * 0,091 4,0 9.609,60 10.858,85 192,19 480,48 

32 Σνπηθή Κνηλφηεηα Μειίηζεο  94600 47300 3 0 3 * 0,089 4,0 16.838,80 19.027,84 336,78 841,94 

33 Σνπηθή Κνηλφηεηα Νέαο Κνξψλεο  39850 19925 2 0 2 * 0,080 4,0 6.376,00 7.204,88 127,52 318,80 

34 Σνπηθή Κνηλφηεηα Υξάλσλ  60290 30145 2 0 2 * 0,069 4,0 8.320,02 9.401,62 166,40 416,00 

                           

 
ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 
ΑΝΓΡΟΤΑ               

          

35 Σνπηθή Κνηλφηεηα Αλδξνχζεο 166830 83415 5 0 5 * 0,061 3,0 15.264,95 17.249,39 305,30 763,25 

36 

Σνπηθή Κνηλφηεηα Αγξηιηάο Μεζζήλεο 20690                       

Σνπηθή Κνηλφηεηα Ακθηζέαο 38220 29455 2 0 2 * 0,061 3,0 5.390,27 6.091,00 107,81 269,51 

37 

Σνπηθή Κνηλφηεηα Δχαο  49880         *             

Σνπηθή Κνηλφηεηα Καιακαξά 22150 36015 2 0 2   0,062 3,0 6.698,79 7.569,63 133,98 334,94 

38 Σνπηθή Κνηλφηεηα Καινγεξφξξαρεο 39050 19525 1 1 2 * 0,066 4,0 5.154,60 5.824,70 103,09 257,73 

39 Σνπηθή Κνηλφηεηα Μαγγαληαθνχ 40404 20202 1 1 2   0,074 3,0 4.484,84 5.067,87 89,70 224,24 

40 Σνπηθή Κνηλφηεηα Διιελνεθθιεζηάο 51200 25600 2 0 2   0,063 4,0 6.451,20 7.289,86 129,02 322,56 

                           

 
ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 
ΑΡΙΣΟΜΔΝΟΤ               

          

41 Σνπηθή Κνηλφηεηα Γηνδίσλ  96780 48390 3 0 3 * 0,064 3,0 9.290,88 10.498,69 185,82 464,54 



ΑΔΑ: ΨΕΠ37Λ1-8Ρ7



Α/Α 
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Σνπηθή θνηλφηεηα Ή νκάδα                      
Γεκ/θψλ ή Σνπηθψλ θνηλ. 

Αξηζκφο 
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ηθψλ 
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ε ηηκή 
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ςεθαδφ
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ειαηφδε
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ιεζηή
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ζκψλ 
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ΥΧΡΗ ΦΠΑ €   

Πξνυπ/ζα 
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ΦΠΑ €   

Δγγχεζε 
πκκεηνρήο 

€ (2%) 

Δγγχεζε 
Καιήο 

Δθηέιεζεο € 
(5%) 

42 Σνπηθή Κνηλφηεηα ηέξλαο 55610 27805 3 0 3 * 0,070 3,0 5.839,05 6.598,13 116,78 291,95 

43 Σνπηθή Κνηλφηεηα Μάλεζε 84590 42295 3 0 3   0,077 3,0 9.770,15 11.040,26 195,40 488,51 

44 Σνπηθή Κνηλφηεηα Πιαηαλφβξπζεο 30265 15133 1 1 2   0,086 3,0 3.904,19 4.411,73 78,08 195,21 

                           

 
ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 
ΒΟΤΒΡΑΓΧΝ               

          

45 Σνπηθή θνηλφηεηα Υαξαπγήο 46162 23081 2 0 2   0,072 3,0 4.985,50 5.633,61 99,71 249,27 

46 

Σνπηθή θνηλφηεηα Μειησηίνπ 34828                       

Σνπηθή θνηλφηεηα Βιάζε 32979 33904 1 1 2   0,082 3,0 8.340,38 9.424,63 166,81 417,02 

                           

  ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΙΘΧΜΗ                          

47 Σνπηθή Κνηλφηεηα Βαιχξαο  81030 40515 3 0 3 * 0,072 3,0 8.751,24 9.888,90 175,02 437,56 

48 Σνπηθή Κνηλφηεηα Αξηζηνδεκείνπ 84250 42125 3 0 3 * 0,061 3,0 7.708,88 8.711,03 154,18 385,44 

49 

Σνπηθή Κνηλφηεηα Αξζηλφεο 33090                       

Σνπηθή Κνηλφηεηα Αξραίαο Μεζζήλεο  51520 42305 2 0 2 * 0,079 4,0 13.368,38 15.106,27 267,37 668,42 

50 Σνπηθή Κνηλφηεηα Εεξκπηζίσλ  54330 27165 1 1 2 * 0,088 3,0 7.171,56 8.103,86 143,43 358,58 

51 

Σνπηθή Κνηλφηεηα Κεθαιηλνχ 19740         *             

Σνπηθή Κνηλφηεηα Ρεπκαηηάο 16170 17955 1 1 2 * 0,093 3,0 5.009,45 5.660,67 100,19 250,47 

52 Σνπηθή Κνηλφηεηα Λακπαίλεο  51020 25510 2 0 2 * 0,072 3,0 5.510,16 6.226,48 110,20 275,51 

                           

 ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΜΔΗΝΗ                         

53 Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Μεζζήλεο 164990 82495 5 0 5 * 0,060 4,0 19.798,80 22.372,64 395,98 989,94 

54 Σνπηθή Κνηλφηεηα Αβξακηνχ  118300 59150 3 0 3 * 0,067 4,0 15.852,20 17.912,99 317,04 792,61 

55 Σνπηθή Κνηλφηεηα Αλαιήςεσο  50380 25190 2 0 2 * 0,060 4,0 6.045,60 6.831,53 120,91 302,28 

56 Σνπηθή Κνηλφηεηα Βειίθαο  46530 23265 2 0 2 * 0,062 4,0 5.769,72 6.519,78 115,39 288,49 

57 

Σνπηθή Κνηλφηεηα Καξηεξνιίνπ  52120         *             

Σνπηθή Κνηλφηεηα Πηπεξίηζεο  9980                       

Σνπηθή Κνηλφηεηα Σξηφδνπ  13010 37555 3 0 3   0,060 3,0 6.759,90 7.638,69 135,20 338,00 

58 

Σνπηθή Κνηλφηεηα Λπθνηξάθνπ  67140         *             

Σνπηθή Κνηλφηεηα Μαδέλεο  30760 48950 3 0 3 * 0,060 4,0 11.748,00 13.275,24 234,96 587,40 
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59 
Σνπηθή Κνηλφηεηα Μαπξνκκαηίνπ 
Πακίζνπ  29220 14610 2 0 2 * 0,060 

4,0 
3.506,40 3.962,23 70,13 175,32 

60 
Σνπηθή Κνηλφηεηα Νενρσξίνπ 
Αξηζηνκέλνπο  38300 19150 2 0 2 * 0,065 

3,0 3.734,25 4.219,70 74,69 186,71 

61 

Σνπηθή Κνηλφηεηα Πηιαιίζηξαο  36550         *             

Σνπηθή Κνηλφηεηα πηηαιίνπ  27030 31790 2 0 2 * 0,063 4,0 8.011,08 9.052,52 160,22 400,55 

62 Σνπηθή Κνηλφηεηα Λεπθνρψξαο 58530 29265 2 0 2   0,088 3,0 7.725,96 8.730,33 154,52 386,30 

                           

 
ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 
ΠΔΣΑΛΙΓΙΟΤ               

  
        

63 Σνπηθή Κνηλφηεηα Αριαδνρσξίνπ 96930 48465 3 0 3   0,074 4,0 14.345,64 16.210,57 286,91 717,28 

64 Σνπηθή Κνηλφηεηα Πεηαιηδίνπ 87280 43640 3 0 3 * 0,065 4,0 11.346,40 12.821,43 226,93 567,32 

65 Σνπηθή Κνηλφηεηα Καξπνθφξαο 52170 26085 2 0 2 * 0,060 4,0 6.260,40 7.074,25 125,21 313,02 

66 

Σνπηθή Κνηλφηεηα Καινρσξίνπ  20720                       

Σνπηθή Κνηλφηεηα Παληπεξίνπ 67930 44325 3 0 3 * 0,081 4,0 14.361,30 16.228,27 287,23 718,07 

67 Σνπηθή Κνηλφηεηα Καζηαλίσλ 31170 15585 1 1 2   0,092 4,0 5.735,28 6.480,87 114,71 286,76 

68 Σνπηθή Κνηλφηεηα Μαζίαο 32835 16418 1 1 2   0,088 4,0 5.779,14 6.530,42 115,58 288,96 

                           

 ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΣΡΙΚΟΡΦΟΤ                          

69 

Σνπηθή Κνηλφηεηα Κνξνκειέαο 14570         *             

Σνπηθή Κνηλφηεηα Παιαηνθάζηξνπ 19390 16980 1 1 2   0,080 3,0 4.075,20 4.604,98 81,50 203,76 

70 Σνπηθή Κνηλφηεηα Σξηθφξθνπ 121670 60835 4 0 4 * 0,072 4,0 17.520,48 19.798,14 350,41 876,02 

71 Σνπηθή Κνηλφηεηα Κιήκαηνο 40248 20124 1 1 2   0,072 3,0 4.346,78 4.911,87 86,94 217,34 

72 Σνπηθή Κνηλφηεηα Γξαΐλα 42980 21490 1 1 2 * 0,077 3,0 4.964,19 5.609,53 99,28 248,21 

                           

 ΔΗΜΟ ΟΙΥΑΛΙΑ                         

                           

 ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΑΝΓΑΝΙΑ                         

73 

Σνπηθή Κνηλφηεηα Γηαβνιηηζίνπ  80935         *             

Σνπηθή Κνηλφηεηα Παξαπνπγθίνπ  25705 53320 3 0 3 * 0,081 3,0 12.956,76 14.641,14 259,14 647,84 

74 Σνπηθή Κνηλφηεηα Αγξηινβνχλνπ  30650 15325 2 0 2 * 0,073 3,0 3.356,18 3.792,48 67,12 167,81 
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75 

Σνπηθή Κνηλφηεηα Γεζχιια  49520         *             

Σνπηθή Κνηλφηεηα Καξλαζίνπ 15600 32560 2 1 3   0,081 3,0 7.912,08 8.940,65 158,24 395,60 

76 

Σνπηθή Κνηλφηεηα Ζιέθηξαο  32260         *             

Σνπηθή Κνηλφηεηα Μάλδξαο  15470 23865 2 0 2 * 0,083 3,0 5.942,39 6.714,90 118,85 297,12 

77 Σνπηθή Κνηλφηεηα Κάησ Μειπείαο  55220 27610 1 1 2 * 0,089 3,0 7.371,87 8.330,21 147,44 368,59 

78 Σνπηθή Κνηλφηεηα Κσλζηαληίλσλ 41820 20910 2 0 2 * 0,069 3,0 4.328,37 4.891,06 86,57 216,42 

79 

Σνπηθή Κνηλφηεηα Κεληξηθνχ 9870                       

Σνπηθή Κνηλφηεηα Μαληδαξίνπ  7960         *             

Σνπηθή Κνηλφηεηα Μάιηαο  14520 16175 2 0 2 * 0,069 3,0 3.348,23 3.783,49 66,96 167,41 

                           

  ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΜΔΛΙΓΑΛΑ                         

80 Σνπηθή Κνηλφηεηα Μειηγαιά  36220 18110 2 0 2 * 0,066 3,0 3.585,78 4.051,93 71,72 179,29 

81 Σνπηθή Κνηλφηεηα Αλζνχζεο  55780 27890 2 0 2 * 0,078 3,0 6.526,26 7.374,67 130,53 326,31 

82 

Σνπηθή Κνηλφηεηα Εεπγνιαηείνπ  13440         *             

Σνπηθή Κνηλφηεηα Μαγνχιαο  9280         *             

Σνπηθή Κνηλφηεηα ηελπθιάξνπ  25200 23960 2 0 2 * 0,076 3,0 5.462,88 6.173,05 109,26 273,14 

83 

Σνπηθή Κνηλφηεηα Καιιηξξφεο  83640         *             

Σνπηθή Κνηλφηεηα Πνιίρλεο  20260 51950 3 0 3 * 0,075 3,0 11.688,75 13.208,29 233,78 584,44 

84 Σνπηθή Κνηλφηεηα Μίια  36190 18095 1 1 2 * 0,084 3,0 4.559,94 5.152,73 91,20 228,00 

85 Σνπηθή Κνηλφηεηα Νενρσξίνπ Ηζψκεο  89830 44915 3 0 3 * 0,086 3,0 11.588,07 13.094,52 231,76 579,40 

86 

Σνπηθή Κνηλφηεηα θάιαο  89750         *             

Σνπηθή Κνηλφηεηα Σζνπθαιαηίθσλ  12590 51170 3 0 3 * 0,072 3,0 11.052,72 12.489,57 221,05 552,64 

                           

  ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΟΙΥΑΛΙΑ                          

87 Σνπηθή Κνηλφηεηα Μεξφπεο  52845 26423 2 0 2 * 0,073 3,0 5.786,64 6.538,90 115,73 289,33 

88 

Σνπηθή Κνηλφηεηα Αλδαλίαο 14600         *             

Σνπηθή Κνηλφηεηα Λνπηξνχ  12600         *             

Σνπηθή Κνηλφηεηα Φίιηα  33820 30510 2 0 2 * 0,066 4,0 8.054,64 9.101,74 161,09 402,73 

89 

Σνπηθή Κνηλφηεηα Καιπβίσλ  14010         *             

Σνπηθή Κνηλφηεηα ηάκνπ  25800 19905 2 0 2 * 0,093 4,0 7.404,66 8.367,27 148,09 370,23 
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90 

Σνπηθή Κνηλφηεηα Καηζαξνχ  56180         *             

Σνπηθή Κνηλφηεηα νιαθίνπ  9430 32805 2 0 2 * 0,065 3,0 6.396,98 7.228,58 127,94 319,85 

91 Σνπηθή Κνηλφηεηα Οηραιίαο  25740 12870 2 0 2 * 0,074 3,0 2.857,14 3.228,57 57,14 142,86 

                           

 
ΔΗΜΟ ΠΤΛΟΤ − 
ΝΕΣΟΡΟ                

  
        

                           

 ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΚΟΡΧΝΗ                          

92 Σνπηθή Κνηλφηεηα Κνξψλεο  62240 31120 2 0 2 * 0,072 4,0 8.962,56 10.127,69 179,25 448,13 

93 Σνπηθή Κνηλφηεηα Αθξηηνρσξίνπ  41080 20540 2 0 2   0,067 4,0 5.504,72 6.220,33 110,09 275,24 

94 Σνπηθή Κνηλφηεηα Βαζηιηηζίνπ  105540 52770 3 0 3 * 0,089 4,0 18.786,12 21.228,32 375,72 939,31 

95 

Σνπηθή Κνηλφηεηα Βνπλαξίσλ  41230         *             

Σνπηθή Κνηλφηεηα Κφκπσλ  16210 28720 2 0 2 * 0,081 4,0 9.305,28 10.514,97 186,11 465,26 

96 Σνπηθή Κνηλφηεηα Τακείαο  34570 17285 2 0 2   0,084 4,0 5.807,76 6.562,77 116,16 290,39 

97 Σνπηθή Κνηλφηεηα Φαιάλζεο  73230 36615 2 0 2 * 0,083 4,0 12.156,18 13.736,48 243,12 607,81 

98 Σνπηθή Κνηλφηεηα Υαξαθνπίνπ  114910 57455 3 0 3 * 0,079 4,0 18.155,78 20.516,03 363,12 907,79 

99 Σνπηθή Κνηλφηεηα Υξπζνθειιαξηάο  81470 40735 3 0 3 * 0,093 4,0 15.153,42 17.123,36 303,07 757,67 

                           

 ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΜΔΘΧΝΗ                         

100 Σνπηθή Κνηλφηεηα Μεζψλεο  113160 56580 3 0 3 * 0,060 4,0 13.579,20 15.344,50 271,58 678,96 

101 Σνπηθή Κνηλφηεηα Δπαγγειηζκνχ  151970 75985 4 0 4 * 0,060 4,0 18.236,40 20.607,13 364,73 911,82 

102 
Σνπηθή Κνηλφηεηα Καηλνχξγηνπ 
Υσξίνπ  33980 16990 2 0 2 * 0,060 

4,0 
4.077,60 4.607,69 81,55 203,88 

103 Σνπηθή Κνηλφηεηα Λαραλάδαο  45340 22670 2 0 2 * 0,065 4,0 5.894,20 6.660,45 117,88 294,71 

104 Σνπηθή Κνηλφηεηα Φνηληθνχληνο  37080 18540 2 0 2 * 0,060 4,0 4.449,60 5.028,05 88,99 222,48 

                           

 
ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 
ΠΑΠΑΦΛΔΑ               

  
        

105 Σνπηθή Κνηλφηεηα Βιαρφπνπινπ 183478 91739 5 0 6   0,074 3,0 20.366,06 23.013,65 407,32 1.018,30 
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 ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΠΤΛΟΤ                          

106 

Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Πχινπ  197370         *             

Σνπηθή Κνηλφηεηα Πχιαο  58510 127940 6 1 7 * 0,061 4,0 31.217,36 35.275,62 624,35 1.560,87 

107 Σνπηθή Κνηλφηεηα Γιπθάδαο  84480 42240 3 0 3 * 0,070 4,0 11.827,20 13.364,74 236,54 591,36 

108 Σνπηθή Κνηλφηεηα Ηθιαίλεο  98560 49280 3 0 3 * 0,070 4,0 13.798,40 15.592,19 275,97 689,92 

109 Σνπηθή Κνηλφηεηα Κπλεγνχ  87000 43500 3 0 3 * 0,060 3,0 7.830,00 8.847,90 156,60 391,50 

110 Σνπηθή Κνηλφηεηα Μεζνρσξίνπ  58340 29170 2 0 2 * 0,060 4,0 7.000,80 7.910,90 140,02 350,04 

111 Σνπηθή Κνηλφηεηα Παππνπιίσλ  99390 49695 3 0 3 * 0,067 4,0 13.318,26 15.049,63 266,37 665,91 

112 Σνπηθή Κνηλφηεηα Πεδάζνπ  70210 35105 2 0 2 * 0,060 4,0 8.425,20 9.520,48 168,50 421,26 

113 Σνπηθή Κνηλφηεηα Υσκαηάδαο  62460 31230 2 0 2 * 0,060 4,0 7.495,20 8.469,58 149,90 374,76 

114 Σνπηθή Κνηλφηεηα Ακπεινθήπσλ 59450 29725 2 0 3   0,090 4,0 10.701,00 12.092,13 214,02 535,05 

115 Σνπηθή Κνηλφηεηα Καιιηζέαο 226950 113475 6 0 6   0,060 4,0 27.234,00 30.774,42 544,68 1.361,70 

                           

 
ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 
ΥΙΛΙΟΥΧΡΙΧΝ                

          

116 Σνπηθή Κνηλφηεηα Υαλδξηλνχ  228530 114265 6 0 6 * 0,060 4,0 27.423,60 30.988,67 548,47 1.371,18 

117 Σνπηθή Κνηλφηεηα Κνπθθνπλάξαο  101740 50870 3 0 3 * 0,060 4,0 12.208,80 13.795,94 244,18 610,44 

118 Σνπηθή Κνηλφηεηα Κξεκκπδίσλ  155810 77905 4 0 4 * 0,060 4,0 18.697,20 21.127,84 373,94 934,86 

119 

Σνπηθή Κνηλφηεηα Μεζνπνηάκνπ  20780         *             

Σνπηθή Κνηλφηεηα νπιελαξίνπ  50710 35745 2 0 2 * 0,062 4,0 8.864,76 10.017,18 177,30 443,24 

    8.733.715 4.366.859             1.127.343,77 1.273.898,46 22.546,88 56.367,19 
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ΠΙΝΑΚΑ Ι 

  

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΑΚ.12480/ 02-03-2018 αξ.δηαθ.1/2018 

  
Διαηνθνκηθή πεξηνρή Γεκνηηθή ή Σνπηθή θνηλφηεηα ή νκάδα 

Γεκ/θψλ ή Σνπηθψλ θνηλνηήησλ 

Αξηζκφο 
Πξνζηα-

ηεπφκελσλ 
ει/δξσλ  

Αξηζκφο 
Φεθαδφκελσλ 

ει/δξσλ  

Φεθαζηηθ
ά 

ζπγθξνηή
καηα 

πληειεζηήο 
ςεθαζκψλ 

Αλψηεξε ηηκή 
2017/Φεθαδφκελν 

Πξνυπ/ζα 
δαπάλε 2017 

€ (ρσξίο ΦΠΑ) 

Πξνυπ/ζα 
δαπάλε 2017 
κε ΦΠΑ 13% 

€ 

Δγγχεζε 
πκκεηνρήο 

€(2%) 

Δγγχεζε 
Καιήο 

Δθηέιεζεο 
€(5%) 

Α ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΦΙΛΙΑΣΡΧΝ                   

120 ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΥΑΛΑΕΟΝΗΟΤ 100.000 50.000 7 4,00 0,094 18.800,00 21.244,00 376,00 940,00 

121 ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΔΞΟΥΗΚΟΤ 40.000 20.000 4 4,00 0,094 7.520,00 8.497,60 150,40 376,00 

                      

Β ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΚΤΠΑΡΙΙΑ                   

122 ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΚΤΠΑΡΗΗΑ 220.000 110.000 14 4,00 0,094 41.360,00 46.736,80 827,20 2.068,00 

123 ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΦΑΡΑΚΛΑΓΑ 92.000 46.000 7 4,00 0,094 17.296,00 19.544,48 345,92 864,80 

124 ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΠΖΛΗΑ 92.000 46.000 7 4,00 0,094 17.296,00 19.544,48 345,92 864,80 

125 ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΡΜΔΝΗΧΝ 66.000 33.000 5 4,00 0,094 12.408,00 14.021,04 248,16 620,40 

126 ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΗΟΤ-ΞΖΡΟΚΑΜΠΟΤ 24.000 12.000 2 4,00 0,094 4.512,00 5.098,56 90,24 225,60 

127 ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΜΟΤΡΗΑΣΑΓΑ 34.000 17.000 3 4,00 0,094 6.392,00 7.222,96 127,84 319,60 

128 ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΡΑΥΧΝ 68.000 34.000 5 4,00 0,094 12.784,00 14.445,92 255,68 639,20 

                      

                      

Γ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΑΤΛΧΝΑ                   

129 ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ  ΚΑΛΟ ΝΔΡΟΤ 126.000 63.000 10 4,00 0,094 23.688,00 26.767,44 473,76 1.184,40 

130 ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΔΛΑΗΑ-ΚΑΡΤΧΝ 55.000 27.500 4 4,00 0,094 10.340,00 11.684,20 206,80 517,00 

131 ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΓΑΛΗΑΝΖ-ΠΡΟΓΡΟΜΟΤ 72.000 36.000 5 4,00 0,094 13.536,00 15.295,68 270,72 676,80 

132 ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΒΑΝΑΓΑ 16.000 8.000 2 4,00 0,094 3.008,00 3.399,04 60,16 150,40 

                      

Γ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΑΔΣΟΤ                   

133 ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΓΛΤΚΟΡΡΗΕΗΟΤ 40.000 20.000 3 4,00 0,094 7.520,00 8.497,60 150,40 376,00 

134 ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΚΑΜΑΡΗΟΤ 17.000 8.500 2 4,00 0,094 3.196,00 3.611,48 63,92 159,80 

135 ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΓΡΗΛΗΑ 22.000 11.000 2 4,00 0,092 4.048,00 4.574,24 80,96 202,40 

136 ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΟΒΡΤΟΤ-ΗΣΟΥΧΡΗΟΤ 29.000 14.500 3 3,00 0,094 4.089,00 4.620,57 81,78 204,45 

137 ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΚΟΠΑΝΑΚΗΟΤ 104.000 52.000 6 4,00 0,094 19.552,00 22.093,76 391,04 977,60 

138 ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΔΣΟΤ 86.000 43.000 5 4,00 0,090 15.480,00 17.492,40 309,60 774,00 

139 
ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΜΟΝΑΣΖΡΗΟΤ-ΠΟΛΤΘΔΑ-
ΚΡΤΟΝΔΡΗ 

58.000 
29.000 4 4,00 0,094 10.904,00 12.321,52 218,08 545,20 
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Διαηνθνκηθή πεξηνρή Γεκνηηθή ή Σνπηθή θνηλφηεηα ή νκάδα 
Γεκ/θψλ ή Σνπηθψλ θνηλνηήησλ 

Αξηζκφο 
Πξνζηα-

ηεπφκελσλ 
ει/δξσλ  

Αξηζκφο 
Φεθαδφκελσλ 

ει/δξσλ  

Φεθαζηηθ
ά 

ζπγθξνηή
καηα 

πληειεζηήο 
ςεθαζκψλ 

Αλψηεξε ηηκή 
2017/Φεθαδφκελν 

Πξνυπ/ζα 
δαπάλε 2017 

€ (ρσξίο ΦΠΑ) 

Πξνυπ/ζα 
δαπάλε 2017 
κε ΦΠΑ 13% 

€ 

Δγγχεζε 
πκκεηνρήο 

€(2%) 

Δγγχεζε 
Καιήο 

Δθηέιεζεο 
€(5%) 

Δ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΟΙΥΑΛΙΑ                   

140 ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ  ΓΧΡΗΟΤ 70.000 35.000 5 3,00 0,090 9.450,00 10.678,50 189,00 472,50 

141 ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ  ΚΟΚΛΑ-ΜΑΛΘΖ 66.000 33.000 5 3,00 0,088 8.712,00 9.844,56 174,24 435,60 

142 ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ  ΒΑΗΛΗΚΟΤ 42.000 21.000 4 3,00 0,090 5.670,00 6.407,10 113,40 283,50 

                      

Σ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΠΤΛΟΤ                   

143 ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ  ΜΤΡΗΝΟΥΧΡΗΟΤ 90.000 45.000 7 4,00 0,094 16.920,00 19.119,60 338,40 846,00 

    1.629.000 814.500   3,68   294.481,00 332.763,53     

 ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ           
1) 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ πξνβιέπεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ζπλεξγείσλ κε ςεθαζηήξεο  πιάηεο θαη δελ κπνξεί λα γίλεη ςεθαζκφο ζε  φιεο ηηο 
πεξηνρέο κε ςεθαζηηθά  ζπγθξνηήκαηα (ηξαθηέξ), νη εξγνιάβνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνπο απαξαίηεηνπο εξγάηεο κε 
ςεθαζηήξεο πιάηεο γηα λα γίλεη ζσζηφο ςεθαζκφο ησλ ειαηνδέληξσλ. 

2) Ο αξηζκφο ησλ ειαηνδέλδξσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα κπνξνχλ λα απμεζνχλ  ε λα ειαηησζνχλ κφλν εάλ ππάξμνπλ λεψηεξα θαη αδηάζεηζηα 
ζηνηρεία(ειαηνθνκηθφ Μεηξψν-Βηνινγηθνί ειαηψλεο - θ.ι.π.).  

3) ( * )ηνλ αλσηέξσ πίλαθα  έρνπλ αθαηξεζεί ηα ειαηφδελδξα ειαηνθαιιηεξγεηψλ πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην πξφγξακκα βηνινγηθήο Γεσξγίαο. 

4) 
Ο αξηζκφο ησλ ςεθαζηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη θάζε κέξα  ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ απηφο πνπ αλαγξάθεηαη ζηε ζηήιε 
"χλνιν απαηηνχκελσλ  ςεθαζηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ", ζχκθσλα θαη κε ηελ παξάγξαθν 2.5 ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ ηνπ Παξαξηήκαηνο 
Β. ηεο παξνχζαο 

5) Γηα ην ζπληειεζηή ςεθαζκψλ ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 1 παξ. 5 ηεο Γηαθήξπμεο 
 

  
 

ΜΑΡΣΙΟ 2018  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β  
 
ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ 

  

Α/Α ΓΗΜΟΣΙΚΗ Ή ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ:     

1
ν

ο
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ι
θ

π
ζ

ηή
ξ

α
ο
 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΙΓΙΟΚΣΗΣΗ 
ΔΛΚΤΣΗΡΑ  

    

ΑΡ. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ     

ΑΡ. ΔΛΚΤΣΗΡΑ     

ΤΠΟΓΡΑΦΗ     

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΥΔΙΡΙΣΗ     

ΑΡ. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΥΔΙΡΙΣΗ     

ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΥΔΙΡΙΣΗ     
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ξ

α
ο
 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΙΓΙΟΚΣΗΣΗ 
ΔΛΚΤΣΗΡΑ  

    

ΑΡ. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ     

ΑΡ. ΔΛΚΤΣΗΡΑ     

ΤΠΟΓΡΑΦΗ     

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΥΔΙΡΙΣΗ     

ΑΡ. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΥΔΙΡΙΣΗ     

ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΥΔΙΡΙΣΗ     
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ξ
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ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΙΓΙΟΚΣΗΣΗ 
ΔΛΚΤΣΗΡΑ  

    

ΑΡ. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ     

ΑΡ. ΔΛΚΤΣΗΡΑ     

ΤΠΟΓΡΑΦΗ     

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΥΔΙΡΙΣΗ     

ΑΡ. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΥΔΙΡΙΣΗ     

ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΥΔΙΡΙΣΗ     
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ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΙΓΙΟΚΣΗΣΗ 
ΔΛΚΤΣΗΡΑ  

    

ΑΡ. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ     

ΑΡ. ΔΛΚΤΣΗΡΑ     

ΤΠΟΓΡΑΦΗ     

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΥΔΙΡΙΣΗ     

ΑΡ. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΥΔΙΡΙΣΗ     

ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΥΔΙΡΙΣΗ     
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ο
 ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΙΓΙΟΚΣΗΣΗ 

ΔΛΚΤΣΗΡΑ  
    

ΑΡ. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ     

ΑΡ. ΔΛΚΤΣΗΡΑ     

ΤΠΟΓΡΑΦΗ     

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΥΔΙΡΙΣΗ     

ΑΡ. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΥΔΙΡΙΣΗ     

ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΥΔΙΡΙΣΗ     

6
ν

ο
 ε

ι
θ

π
ζ

ηή
ξ

α
ο
 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΙΓΙΟΚΣΗΣΗ 
ΔΛΚΤΣΗΡΑ  

    

ΑΡ. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ     

ΑΡ. ΔΛΚΤΣΗΡΑ     

ΤΠΟΓΡΑΦΗ     

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΥΔΙΡΙΣΗ     

ΑΡ. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΥΔΙΡΙΣΗ     

ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΥΔΙΡΙΣΗ     
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ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ
 

(άξζξν 8 Ν.1599/1986)
 

 

ΠΡΟ
(1)

: ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ-ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΔ ΜΔΖΝΗΑ 

Ο – Ζ Όλνκα:  Δπψλπκν:  

Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Δπψλπκν Μεηέξαο:  

Ζκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σφπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο:  Σει:  

Σφπνο Καηνηθίαο:  Οδφο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηχπνπ (Fax):  

Γ/λζε Ζιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 
(Δmail):  

 
Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο 

(3)
, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 

ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη: 

Γηα ηνλ αλνηθηφ δηαγσληζκφ, αλάδεημεο εξγνιάβσλ γηα ηνλ απφ εδάθνπο ςεθαζκφ ειαηνδέλδξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο πιινγηθήο Καηαπνιέκεζεο ηνπ Γάθνπ ηεο Διηάο έηνπο 2018 (Αξ. 12480/02-03-2018), πνπ ζα γίλεη ζηηο 
10/04/2018 γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζηηο ΓΑΟΚ Μεζζελίαο θαη Σξηθπιίαο: 

Όηη γηα ηα αλαθεξφκελα ζηελ ζπλεκκέλε θαηάζηαζε (ΠΗΝΑΚΑ ΗΗ) νλνκαηεπψλπκα απηψλ πνπ ζα εξγαζηνχλ ζηε 
δαθνθηνλία, έρσ εμαζθαιίζεη ηε ζπλεξγαζία κε θάζε λφκηκν ηξφπν (π.ρ. ππνγξαθή ζπκβάζεσλ, ππεχζπλσλ 
δειψζεσλ θ.ι.π.) γηα φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο δαθνθηνλίαο. 

ii) Όηη ζα εμαζθαιίζσ ηνλ απαξαίηεην αξηζκφ ςεθαζηψλ θαη ςεθαζηήξσλ πιάηεο πνπ απαηηνχλ ηα ζπλεξγεία ςεθαζκνχ 
πιάηεο, νη νπνίνη ςεθαζηέο ζα δηαζέηνπλ ην πξνβιεπφκελν πηζηνπνηεηηθφ γλψζεσλ νξζνινγηθήο ρξήζεο γεσξγηθψλ 
θαξκάθσλ. 
 iii) Όηη φιεο νη ππνγξαθέο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ ΠΗΝΑΚΑ ΗΗ είλαη γλήζηεο. 
iv) Όηη ζα παξέρσ ζηνπο ςεθαζηέο κέζα πξνζηαζίαο (θφξκεο, κάζθεο, γάληηα θ.ι.π.) φπσο αλαθέξνληαη ζηε παξ. 5.3. 

(Πεξηγξαθή Δξγνιαβίαο-Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο) ηνπ Παξαξηήκαηνο Β, ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ηα νπνία ζα 
ρξεζηκνπνηνχλ θαηά ηελ ψξα εθηέιεζεο ησλ ςεθαζκψλ. 

v) Όηη έιαβα γλψζε θαη απνδέρνκαη αλεπηθχιαρηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

 

 
Ζκεξνκελία:    ……./………../2018 

Ο – Ζ Γει. 

 

(Τπνγξαθή) 

(1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη ε αίηεζε. 
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  
(3) «Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε 
ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα 
πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη 
κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ.  
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρψξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ φςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ δεινχληα ή 
ηελ δεινχζα.  

 

Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ 
ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΠΛΗΡΧΗ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΔΔΔ 

 

 
 
 
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο νθείινπλ λα ππνβάινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ζπκπιεξσκέλν ην πξφηππν 
ΔΔΔ ζε κνξθή .pdf, φπσο απηφ έρεη νξηζηεί απφ ηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ (ΠΔ Μεζζελίαο) 
ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 79 Α ηνπ Ν.4412/16 θαη ηε δηαθήξπμε.  
  
Γηα ηελ ζχληαμε ή/θαη ζπκπιήξσζε ηνπ απαηηνχκελνπ ΔΔΔ, νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνηείλεηαη λα 
ρξεζηκνπνηήζνπλ ην αλαξηεκέλν απφ ηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ (ΠΔ Μεζζελίαο) επηθνπξηθφ 
αξρείν XML, πξνθεηκέλνπ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηελ ππεξεζία eΔΔΔ ηεο ΔΔ θαη λα παξάμνπλ ηελ 
απάληεζε ηνπο ζε κνξθε αξρείνπ pdf, ην νπνίν θαη απνζεθεχνπλ, αξρηθά ηνπηθά ζηνλ ειεθηξνληθφ 
ππνινγηζηή ηνπο. εκεηψλεηαη ην εμήο: 
 
Σν αξρείν PDF παξάγεηαη έκκεζα απφ ηελ ππεξεζία eEEE επηιέγνληαο ην θνπκπί «Δθηχπσζε». 
Ζ εθηχπσζε ζα πξέπεη λα αλαθαηεπζπλζεί ζε εηθνληθφ εθηππσηή PDF (virtual PDF printer), ήηνη 
ινγηζκηθφ, εγθαηεζηεκέλν  ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ηνπ ρξήζηε, ην νπνίν  απνζεθεχεη ην 
πεξηερφκελν ηεο εθηχπσζεο ζε ειεθηξνληθφ αξρείν PDF αληί λα ην δξνκνινγεί ζε θπζηθφ 
εθηππσηή. Δλδεηθηηθά ε ιεηηνπξγία απηή κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί  εγγελψο απφ θπιινκεηξεηή 
δηαδηθηχνπ, φπσο  π.ρ. Google Chrome, ή απφ εμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθφ, φπσο π.ρ. CutePDF.  
 
ε θάζε πεξίπησζε θαη αλεμαξηήησο ηεο χπαξμεο επηθνπξηθνχ αξρείνπ xml ζηνλ ρψξν ηνπ 
δηαγσληζκνχ, νη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ λα πξνζθεχγνπλ απ‟ επζείαο ζηελ ειεθηξνληθή 
ππεξεζία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) λα 
δεκηνπξγνχλ ην EΔΔ, λα ζπκπιεξψλνπλ κε επζχλε ηνπο φια ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηνλ 
εθάζηνηε δηαγσληζκφ θαη αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, λα ζπκπιεξψλνπλ ηηο ζρεηηθέο απαληήζεηο 
θαη λα ην εθηππψλνπλ ζε κνξθή pdf πξνθεηκέλνπ λα ην ππνγξάςνπλ ςεθηαθά θαη λα ην 
ππνβάιινπλ ζην ζρεηηθφ δηαγσληζκφ. 
 
 
 (ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/ 
eees_odigies.pdf, αλαξηψληαη νδεγίεο γηα ηελ ειεθηξνληθή ζπκπιήξσζε ηνπ ΔΔΔ θαη ζπκβνπιέο 
ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο eΔΔΔ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ 
ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ 

 
 

 
 
χκβαζε παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηνλ απφ εδάθνπο ςεθαζκφ ειαηνδέλδξσλ ζηα πιαίζηα 
ηνπ Πξνγξάκκαηνο πιινγηθήο Καηαπνιέκεζεο ηνπ Γάθνπ ηεο Διηάο έηνπο 2018 ηεο 
Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Μεζζελίαο 
 
 

ηελ Σξίπνιε ζήκεξα, ηελ……… ηνπ κελφο …………..έηνπο 2018, εκέξα…………,ζηα Γξαθεία 

ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, Πιαηεία Δζλάξρνπ Μαθαξίνπ Σ.Κ. 22 131, νη θάησζη 

ππνγξάθνληεο ηελ παξνχζα : 

 

1. Σν Ν.Π.Γ.Γ. Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ, πνπ εδξεχεη ζηελ Σξίπνιε, Πιαηεία Δζλάξρνπ 

Μαθαξίνπ, Σ.Κ. 221 31 κε ΑΦΜ:998037420 θαη Γ.Ο.Τ. Σξίπνιεο θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα 

απφ ηνλ Πεξηθεξεηάξρε θ. ΠΔΣΡΟ ΣΑΣΟΤΛΗ, 

2. O/Ζ……………………  …πνπ εδξεχεη……………… ΣΚ……..     κε,  Α.Φ.Μ. …………, 

Γ.Ο.Τ. ………………,  πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο σο «Αλάδνρνο», 

 

 

 

ζπκθψλεζαλ θαη έθαλαλ απνδεθηά ηα αθφινπζα: 

 

Ο πξψηνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κε ηελ πξναλαθεξφκελε ηδηφηεηά ηνπ θαη έρνληαο ππφςε: 

 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη 

Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ) 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο –Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/Α/7-6-2010) 

   

                    

      
                    
           
 
  
    
 
                                                                          

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 
ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 
Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΜΔΗΝΙΑ 
 
 
       
 

                                                 ΤΜΒΑΗ ΤΠ'ΑΡΙΘΜ. …./2018     
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3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή 

αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ 

νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν Πξφγξακκα Γηαχγεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 112/Α'/2010) 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4013/2011 «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ –

Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ Ν. 3588/2007 (πησρεπηηθφο θψδηθαο)-

Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 204/Α/15-9-2011).   

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4270/2014 «Αξρέο Γεκνζηνλνκηθήο Γηαρείξηζεο θαη Δπνπηείαο 

(Δλζσκάησζε ηεο νδεγίαο 2011/85/ΔΔ)-Γεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 80/2016 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο»(ΦΔΚ 

145/Α/5-8-2016). 

7. Σσλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ 

δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε 

ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, 

θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη 

εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 131/2010 «Οξγαληζκφο ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ», φπσο  

ηζρχεη (ΦΔΚ 224/Α/27-12-2010) 

9. Σελ αξηζκ…… απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο κε ηελ νπνία δεζκεχηεθε ην πνζφ 

ησλ……. θαη ε νπνία θαηαρσξήζεθε κε  α/α……… ζην Βηβιίν Δγθξίζεσλ θαη Δληνιψλ 

ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ. 

10. Σελ αξηζκ. …./…….. Γηαθήξπμε «Αλάδεημε εξγνιάβσλ γηα ηνλ απφ εδάθνπο ςεθαζκφ 

ειαηνδέλδξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο πιινγηθήο Καηαπνιέκεζεο ηνπ Γάθνπ 

ηεο Διηάο έηνπο 2018 ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Μεζζελίαο» 

11. Σελ αξηζκ…../…….. θαηαθπξσηηθή απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο 

Πεινπνλλήζνπ. 

12.  Σελ αξηζκ…./…….απφθαζε ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 

 

 

Αλαζέηεη 

 

ζην δεχηεξν ησλ ζπκβαιινκέλσλ ηε παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηνλ απφ εδάθνπο ςεθαζκφ 

ειαηνδέλδξσλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο αξηζκ. πξση.………..Γηαθήξπμεο,  ζηα πιαίζηα ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο πιινγηθήο Καηαπνιέκεζεο ηνπ Γάθνπ ηεο Διηάο έηνπο 2018 ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Μεζζελίαο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 : ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΤΜΒΑΔΧ 
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Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο είλαη ε εθηέιεζε γεληθψλ θαη ηνπηθψλ δνισκαηηθψλ ςεθαζκψλ, κε 
ςεθαζηηθά ζπλεξγεία εδάθνπο ή ςεθαζηηθά ζπγθξνηήκαηα, αλάινγα κε ηελ εμέιημε ηνπ 
δαθνπιεζπζκνχ θαη ηηο παξνπζηαδφκελεο δαθνπξνζβνιέο. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 2 : ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

 

1. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη ην θαηάιιειν πξνζσπηθφ θαη κέζα πνπ πξνβιέπεη ε 
δηαθήξπμε. 
2. Ο αλάδνρνο επζχλεηαη γηα θάζε αηχρεκα πνπ κπνξεί λα γίλεη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ςεθαζκψλ 
ζην πξνζσπηθφ ή θαη ζε ηξίηνπο, επζχλεηαη  επίζεο θαη κεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε απφ ην πξνζσπηθφ 
ησλ θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ηελ θίλεζε ησλ κέζσλ ςεθαζκνχ ή κεηαθνξάο ζην νδηθφ δίθηπν θαη 
ζηελ αγξνηηθή πεξηνρή. 
3. ε πεξίπησζε ςεθαζκνχ βηνινγηθψλ ειαηψλσλ φηαλ ε ζήκαλζε ηνπ είλαη ε πξνβιεπφκελε απφ 
ηε δηαθήξπμε, ηελ επζχλε αθέξαηα έρεη ν αλάδνρνο. 
4. Σα πιηθά δαθνθηνλίαο παξέρνληαη απφ ηελ Τπεξεζία θα θπιάζζνληαη απφ ηνλ αλάδνρν ζε 
θαηάιιεινπο θαη αζθαιείο ρψξνπο. Μεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ επηζηξέθνληαη ζηελ απνζήθε ηεο 
ππεξεζίαο ηα αρξεζηκνπνίεηα πιηθά θαζψο θαη ηα θελά ζπζθεπαζίαο. 
5. Γηα ηελ πξφθιεζε θάζε δεκηάο  ζε κέζα ή πεξνπζηαθά ζηνηρεία ηξίησλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 
ςεθαζκνχ ηελ επζχλε έρεη ν αλάδνρνο. 
6. Ο ηξφπνο δηελέξγεηαο ηνπ ςεθαζκνχ, νη ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ησλ αλαδφρσλ θαηά ηελ 
εθηέιεζε ηνπ ςεθαζκνχ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα Β (Πεξηγξαθή εξγνιαβίαο –
Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ) ηεο δηαθήξπμεο. 
7. ε πεξίπησζε αδηθαηνιφγεηεο θαζπζηέξεζεο ζηελ έλαξμε, πεξάησζε θαη ελδηάκεζν δηαθνπή 
ζπγθεθξηκέλνπ ςεθαζκνχ, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 218 ηνπ Ν. 4412/2016. 
8. ε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηεζνχλ ζπζθεπέο G.P.S. θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ςεθαζκψλ ν 
αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθαξκφζεη φζα πξνβιέπνληαη ζην Παξάξηεκα Β (Πεξηγξαθή 
Δξγνιαβίαο-Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, παξ.6.12) 

 

 
ΑΡΘΡΟ 3 : ΣΙΜΗ –ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ 

 

1.  Ζ ηηκή αλά ςεθαδφκελν ειαηφδεληξν ρσξίο ην ΦΠΑ, ν αξηζκφο ησλ ςεθαδφκελσλ  ειαηφδεληξσλ 
αλά Γεκνηηθή ή Σνπηθή Κνηλφηεηα θαη ε Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε νξίδεηαη σο θαησηέξσ:  
 

 
2. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ςεθάζεη ηα παξαπάλσ ειαηφδεληξα κε ηελ ίδηα ηηκή θαη  κε 
αλψηαην φξην ςεθαζκψλ ηα θαηά ηκήκα αλαθεξφκελα ηεο αξηζκ. πξση…. δηαθήξπμεο ή 
ελδερφκελεο ηξνπνπνίεζεο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο αλσηέξσ δηαθήξπμεο.  
3.Ζ πιεξσκή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη κε ηελ εμφθιεζε ηεο αμίαο 
ηνπ ηηκνινγίνπ ην νπνίν ζα πξνζθνκίδεηαη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο 
Πεινπνλλήζνπ.   
Ζ πιεξσκή πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηελ εθθαζάξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηελ έθδνζε ηνπ ρξεκαηηθνχ 
εληάικαηνο πιεξσκήο ζην φλνκα ηνπ αλαδφρνπ θαη ζε βάξνο ησλ ζρεηηθψλ πηζηψζεσλ 
δαθνθηνλίαο ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο πξνεγνχκελεο πξνζθφκηζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ 
εγγξάθσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 5 ηνπ Ν. 
4412/2016, θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο 
ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή. 

α/α Γεκνηηθή ή Σνπηθή 
Κνηλφηεηα 

Αξηζκφο 
ςεθαδφκελσλ  
ειαηνδέληξσλ 

Σηκή αλά  
ςεθαδφκελν 
ειαηφδεληξν (€) 

Πξνυπνινγηζζείζα 
δαπάλε (€) 
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4. Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε 
ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. 
5. Ζ δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ ΔΦ……. …ΚΑΔ………………….ηνπ π/π ηεο ΠΔ Μεζζελίαο.  
6. Ζ παξνχζα ζχκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη απφ Πηζηψζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, πνπ 
ηεξείηαη ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε ηίηιν θεληξηθνί Απηνηειείο Πφξνη ησλ 
Πεξηθεξεηψλ γηα ηελ θάιπςε δαπαλψλ δαθνθηνλίαο απφθαζε 2170/1-2-2018 ηνπ Τπνπξγείνπ 
Δζσηεξηθψλ.  
7. ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί λνκίκσλ θξαηήζεσλ 
ή /θαη θφξνπ εηζνδήκαηνο ή νπνηαδήπνηε άιιε ηξνπνπνίεζε /ζπκπιήξσζε ηπρφλ δηαηάμεσλ, νη 
φξνη ηεο πξνθήξπμεο, θαζψο θαη ηεο ζχκβαζεο πνπ πξφθεηηαη λα ππνγξαθεί κε ηνλ Αλάδνρν, 
ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο λέεο δηαηάμεηο. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 4 : ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 
 

Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαηεηέζε απφ ηνλ αλάδνρν ε 
κε αξηζκφ ……………………… εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο, πνζνχ ………… €,  
ηεο ……………….. Σξάπεδαο.  

 
 Ζ εγγχεζε απηή επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ 
ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 5: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ 
ΤΜΒΑΗ 

 
Ο αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο δπλάκεη ησλ 
άξζξσλ 218 θαη 220 ηνπ Ν. 4412/2016 λα ππνβάιεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο  θαη νπζίαο 
ελψπηνλ ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) 
εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Δπί ηεο πξνζθπγήο, 
απνθαζίδεη ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ 
ζπιινγηθνχ νξγάλνπ.  
    

 
ΑΡΘΡΟ 6: ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΜΟΝΟΜΔΡΟΤ ΛΤΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη 
ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ: 
 
α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ 
Ν. 4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 
β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο 
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 73 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη 
απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο. 
γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ 
ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ Οδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη 
αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ 
άξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 7: ΚΗΡΤΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΔΑ ΔΚΠΣΧΣΟΤ-ΚΤΡΧΔΙ 
 

1. Ο αλάδνρνο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ζπλδξνκήο ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά 
έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, εάλ δελ εθπιεξψζεη 
ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο γξαπηέο εληνιέο ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηελ ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη εάλ ππεξβεί ππαίηηα ηε 
ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ παξαηάζεσλ 
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ηελ πεξίπησζε απηή ηνπ θνηλνπνηείηαη εηδηθή φριεζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε 
πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί απηφο, ζέηνληαο πξνζεζκία γηα ηε 
ζπκκφξθσζή ηνπ, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ. Αλ ε 
πξνζεζκία πνπ ηεζεί κε ηελ εηδηθή φριεζε παξέιζεη ρσξίο λα ζπκκνξθσζεί, θεξχζζεηαη 
αηηηνινγεκέλα έθπησηνο κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο σο άλσ 
πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο.  
 
2. ηνλ αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, επηβάιιεηαη, κεηά απφ θιήζε ηνπ 
γηα παξνρή εμεγήζεσλ, νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 
 
3. Δπηπιένλ, κπνξεί λα ηνπ επηβιεζεί ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 74 ηνπ Ν.4412/2016 
απνθιεηζκφο απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.    
 
4. ηνλ αλάδνρν είλαη δπλαηφλ λα επηβάιινληαη θπξψζεηο ζχκθσλα κε ην άξζξν 218 ηνπ 
Ν.4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 8 : ΓΙΑΡΚΔΙΑ - ΔΚΣΔΛΔΗ ΤΜΒΑΗ 

 

1. Ζ δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ηζρχεη απφ ηελ αλάξηεζή ηεο ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ 
Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη έσο 15/11/2018. 
2. Ζ Δπηηξνπή δαθνθηνλίαο έρεη ην δηθαίσκα πεξηθνπήο ησλ ςεθαζζέλησλ ειαηνδέληξσλ ζηελ 
πεξίπησζε πνπ ε ζπλνιηθή ρξεζηκνπνηεζείζα πνζφηεηα ςεθαζηηθνχ δηαιχκαηνο ππνιείπεηαη ηεο 
πνζφηεηαο πνπ ζεσξείηαη αλαγθαία γηα ηελ θαλνληθή πξνζηαζία ηνπ ζπλφινπ ησλ ειαηνδέληξσλ 
ηεο εξγνιαβίαο, θαζψο θαη φηαλ ην πξνζσπηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη αλεπαξθέο γηα ηελ 
θαλνληθή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 
3. Ζ δηαπίζησζε ηεο εθηέιεζεο εξγαζίαο ςεθαζκνχ γίλεηαη κε πξαθηηθφ πνπ ζπληάζζεηαη θαη 
ππνγξάθεηαη απφ ηνλ επφπηε δαθνθηνλίαο θαη ηνλ αλάδνρν θαη ζεσξείηαη απφ ηνλ Γηεπζπληή 
Γαθνθηνλίαο. Σν αλσηέξσ πξαθηηθφ ζπληάζζεηαη βάζεη ησλ εκεξεζίσλ δειηίσλ εξγαζίαο, ηα νπνία 
ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ηνκεάξρε δαθνθηνλίαο ηεο πεξηνρήο, ηνλ αλάδνρν πνπ έθαλε ηνπο 
ςεθαζκνχο θαη ζεσξνχληαη απφ ηνλ επφπηε δαθνθηνλίαο. Σα ςεθαζζέληα ειαηφδεληξα ζα 
ππνινγίδνληαη απφ ηηο Γ/λζεηο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο 
Μεζζελίαο.  
4. Ζ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή 
παξαιαβήο πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ αξηζκ. 368/22-02-2018 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ην πξαθηηθφ πνπ ζπληάζζεηαη θαη 
ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Δπφπηε δαθνθηνλίαο θαη ηνλ αλάδνρν θαη ζεσξείηαη απφ ηνλ Γ/ληή 
Γαθνθηνλίαο. 
5. Ζ χκβαζε ηξνπνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Ν. 4412/2016.   

  
  

ΑΡΘΡΟ 9 : ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

1. Ο Αλάδνρνο δεζκεχεηαη φηη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ζα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ 
απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο 
λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο 
ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη 
ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ Ν.4412/2016. 
2. Ο Αλάδνρνο δεζκεχεηαη φηη δε ζα ελεξγήζεη αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ' φιε ηε 
δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 
3. Ο αλάδνρνο επζχλεηαη γηα θάζε κνξθήο αηχρεκα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ. Απνδεκηψλεη θαη 
πξνζηαηεχεη θη ππεξαζπίδεηαη κε δηθά ηνπ έμνδα θάζε πξάμε ή παξάιεηςε πνπ πξνθαιεί ζε 
ηξίηνπο ν ίδηνο, νη αληηπξφζσπνί ηνπ ε νη ππάιιεινί ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 
Δπίζεο ππνρξενχηαη λα ηεξεί θαη λα εθαξκφδεη απαξέγθιηηα ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο 
λνκνζεζίαο, ζε φηη αθνξά ηελ ακνηβή, ηελ αζθάιηζή ηνπο θ.η.ι. 
4.ε πεξίπησζε πνπ Γεκνηηθέο ή Σνπηθέο θνηλφηεηεο έρνπλ εμαηξεζεί απφ ην πξφγξακκα 
δαθνθηνλίαο ιφγσ ρακειήο θαξπνθνξίαο ησλ ειαηνδέληξσλ ηνπο ή γηα άιινπο ιφγνπο, ε παξνχζα 
παχεη λα ηζρχεη γηα ηηο εμαηξνχκελεο Γεκνηηθέο ή Σνπηθέο θνηλφηεηεο. 
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5.Οη ππνςήθηνη νηθνλνκηθνί θνξείο παξαηηνχληαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπο, γηα ηελ 
νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 

ΑΡΘΡΟ 10:  ΓΙΚΑΙΟ-ΓΧΙΓΙΚΙΑ 

 

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016, νη φξνη ηεο 
παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηεο, πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο θαη 
ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Κψδηθαο. 
Σα ζπκβαιιφκελα κέξε ζα θαηαβάιινπλ θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα ηελ ζπλαηλεηηθή θαη 
θαιφπηζηε δηεπζέηεζε νπνηνδήπνηε δηαθνξψλ πνπ ελδερνκέλσο πξνθχςνπλ ζρεηηθά κε ηελ 
εξκελεία ή ηελ εθηέιεζε ή ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο ή εμ' αθνξκήο ηεο. 
Γηα θάζε δηαθνξά πνπ ζα πξνθχςεη κεηαμχ ηεο ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ/ΠΔ 
ΜΔΖΝΗΑ θαη ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ θαη ε νπνία δελ είλαη δπλαηφ λα επηιπζεί ζχκθσλα κε ηα 
παξαπάλσ νξηδφκελα, αξκφδηα ζα είλαη ηα εδξεχνληα ζηελ ΣΡΗΠΟΛΖ ΓΗΚΑΣΖΡΗΑ.  
 

 
Αθνχ ζπληάρζεθε ε παξνχζα ζχκβαζε, δηαβάζηεθε θαη βεβαηψζεθε ην πεξηερφκελν ηεο, 
ππνγξάθηεθε απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο ζε 3 (ηξία) φκνηα αληίηππα 
     

                                                        ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

 

ΓΙΑ ΣΗΝ  ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ                                                                 ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ           

   ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 

 

 

 ΠΔΣΡΟ ΣΑΣΟΤΛΗ                                                           ……………………………. 
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