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Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού 

Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής  Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας 

Ταχ. Δνση : Χαϊνά 93  -ΧΑΛΚΙΔΑ 1
ος

  όροφος, 104  Γραφείο 

 
Ημερομηνία αποστολής  

για δημοσίευση  
στην Εφημερίδα της Ε.Ε. 

Ημερομηνία δημοσίευσης  
στον Ημερήσιο Τύπο 

Ημερομηνία δημοσίευσης  
στο Φ.Ε.Κ. 

Δεν απαιτείται 03/04/2013 05/04/2013 

 

ΑΑΠΠΟΟΦΦΑΑΣΣΗΗ  

ΟΟ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΡΡΧΧΗΗΣΣ  ΣΣΤΤΕΕΡΡΕΕΑΑΣΣ  ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΑΑΣΣ  

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 2413/53 όπως έχει αντικατασταθεί με το Ν.Δ.2939/54 περί 
«Καταπολέμησης του δάκου της ελιάς». 

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

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

4. Την αριθμ.6 εγκύκλιο με αρ.πρωτ. 2067/14-01-2011 του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, περί «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 01-01-2011. 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ.60/2007 περί «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 
οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, 
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».  

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

7. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31
ης

 Μαρτίου 
2004 (EL 134/30-04-2004) περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΕΥΒΟΙΑΣ 
 

Ταχ. Δ/νση: Λ. Χαϊνά 93 
Ταχ. Κωδ.:   34100 
Πληροφορίες: Α. Καραντώνη 
Τηλέφωνο: 22213 53918 
Fax:             22210 36095 
Ηλεκτρ. Δ/νση: u10707@minagric.gr 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
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8. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 2286/95 (ΦΕΚ 19 Α/1995) περί «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και 
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 

9.  Τις διατάξεις του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α/1999) περί «Ενιαίος Φορέας Τροφίμων, άλλες 
ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις». 

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

11.  Το Ν. 3886/10 (ΦΕΚ Α΄ 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων – 
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ…», όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 11 της από 5-12-2012 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 237Α΄) «Τροποποίηση 
του  Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α΄/2010). 

12. Τις διατάξεις του Ν. 3242/2004 «ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης τη 
διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ» και ιδίως το άρθρο 5 αυτού. 

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

14. Την υπουργική απόφαση αρ. 2/59649/0026/17.10.2001 (ΦΕΚ 1427/Β/22.10.2001) 
«Αναπροσαρμογή χρηματικού ποσού του άρθρου 80 του Ν. 2362/95 (υποχρέωση σύναψης 
ιδιωτικού εγγράφου «σύμβασης» πάνω από 2.500 €)».  

15. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010). 

16. Το άρθρο 278 του Ν.3852/2010, σύμφωνα με το οποίο θεσπίστηκε υποχρεωτικός προληπτικός 
έλεγχος νομιμότητας όλων των δημοσίων συμβάσεων των Ο.Τ.Α. (έργων, προμηθειών και 
υπηρεσιών), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Ν.4071/2012 (Φ.Ε.Κ. 85/τ.Α΄/11-04-2012). 

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

18. Το Ν. 4013/15-09-2011 (ΦΕΚ 204/Α΄/2011) «Σύσταση ενιαίας αρχής δημοσίων συμβάσεων και 
κεντρικού ηλεκτρονικού μητρώου δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
238του  Ν. 4072/11-04-2012 (ΦΕΚ 86/Α΄/2012). 

19. Την αριθμ. ΥΑ 4167/21-02-2012 (ΦΕΚ β΄412/2012) «Καθορισμός ημερησίων και εβδομαδιαίων 
νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιευμάτων 
των φορέων του Δημοσίου», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.    

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

ο
  «Εφαρμογή δακοκτονίας σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας κατά το έτος 2013». 

21. Την αριθμ. 194/ 31-10-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αριθμός Πρακτικού  10  
ΘΕΜΑ 16

ο
 «περί έγκρισης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας                  

ΕΤΟΥΣ 2013» και το αριθμ. 10632/251732/28-12-2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
«περί έγκρισης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας  Στερεάς Ελλάδας  έτους 2013.» 

22. Την αριθμ. 8423/01-03-2013 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών «Περί επιχορήγησης των 
Περιφερειών της χώρας από τους Κ.Α.Π. έτους 2013 με ποσό 24.696.513,00 € προς κάλυψη 
δαπανών Δακοκτονίας». 

23. Την αριθμ 301/27-03-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας (αρ. πρακτικού 11) περί α) «έγκρισης διενέργειας ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού 
διαγωνισμού με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθησμών με τη μέθοδο 
της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail   στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος 
Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα 
Εύβοιας» β) «την κατάρτιση της  προκήρυξης του διαγωνισμού  δακοκτονίας 2013 και γ) Τη 
διενέργεια του διαγωνισμού». 

24.  Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες λοιπές (πλην των ήδη  αναφερόμενων) 
κανονιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά η απορρέουν από τα 
οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας διακήρυξης  και γενικότερα κάθε διάταξη 
(Νόμου, Π.Δ. κ.λπ. ) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν 
δεν αναφέρονται ρητά  παραπάνω. 

 

ΑΑ ΠΠ ΟΟ ΦΦ ΑΑ ΣΣ ΙΙ ΖΖ ΟΟ ΥΥ ΜΜ ΕΕ   
 

Προκηρύσσουμε Δημόσιο Ανοικτό Διεθνή διαγωνισμό με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές 
για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθησμών 
με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail   στους ελαιώνες στα πλαίσια του 
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Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2013 στην Περιφερειακή 
Ενότητα Εύβοιας» και με κριτήριο επιλογής την χαμηλότερη τιμή. 
1. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 84.777,336 ευρώ μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ποσοστού 13%,  πλέον ΦΠΑ 11.021,05 ευρώ, και συνολικά σε 
95.798,386 ευρώ. 

2. Η διάρκεια του έργου ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως τις 
1/11/2013. 

3. Οι γενικοί και ειδικοί όροι του διαγωνισμού περιγράφονται αναλυτικά στα συνημμένα τα οποία 
είναι  αναπόσπαστα μέρη της παρούσας. 

4. Η ανάδειξη του αναδόχου που αποτελεί αντικείμενο του διαγωνισμού υποδιαιρείται σε πέντε 
Τμήματα και παρέχεται η δυνατότητα στους διαγωνιζόμενους να υποβάλλουν προσφορά 
εφόσον το επιθυμούν για το σύνολο ή για ένα ή περισσότερα Τμήματα  του Πίνακα I του 
Παραρτήματος Α. 

5. Ο Διαγωνισμός θα γίνει  ύστερα από προθεσμία 30 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης 
στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ) και στον ελληνικό τύπο. 

6. Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για  
εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.   

7. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, όμιλοι, συνεταιρισμοί, ενώσεις νομικών ή φυσικών προσώπων, 
κοινοπραξίες των ανωτέρω με οποιοδήποτε συνδυασμό που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης. 

8. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία θα οριστεί σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν. 4024/2011 άρθρο 26 και τις αριθμ α) Φ18/οικ. 23243/2011 και β) 
Φ18/οικ. 21526/04-11-2011.  

9. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις δακοκτονίας του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών». 

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

11. Αντίγραφα της παρούσας, δίδονται από τα γραφεία της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής, οδό Χαϊνά  93, Τ.Κ 341 00, 1ος  όροφος, Γραφείο 104, (τηλ: 2221353918, 
τηλεομοιοτυπία: 22210 36095) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  

12. Για την παραλαβή της προκήρυξης δεν προβλέπεται κόστος. Οι παραλαμβάνοντες την 
προκήρυξη, θα πρέπει να προσκομίσουν πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου 
(ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπικής συσκευής (fax), 
ηλεκτρονική διεύθυνση(e-mail). Η προκήρυξη διατίθεται επίσης στην ιστοσελίδα   
http://www.pste.gov.gr . 

Διευκρινίσεις σχετικά με την παρούσα προκήρυξη δίνονται από τη Δ/νση Αγροτικής  
Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας  οδό Χαϊνά 93 ,Τ.Κ 341 00 
Χαλκίδα, κ. Αργυρώ Καραντώνη τηλ: 2221353918, email : u10707@minagric.gr 

 

 

 

                                                      

 

 

Κοινοποίηση:-  Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη 

                         -  Οικονομική Επιτροπή Π.Ε. Εύβοιας 

                         -  Γεν. Δνση Π.Α.Ο.Κ. 

 

Ο  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
 
 
 

ΚΛΕΑΡΧΟΣ   ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ 
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ΤΤ ΕΕ ΥΥ ΧΧ ΟΟ ΣΣ   ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΚΚ ΗΗ ΡΡ ΥΥ ΞΞ ΗΗ ΣΣ   

ΑΑ ΝΝ ΟΟ ΙΙ ΚΚ ΤΤ ΟΟ ΥΥ   ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΓΓ ΩΩ ΝΝ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ   
 

ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΠΠΙΙΛΛΟΟΓΓΗΗ  ΑΑΝΝΑΑΔΔΟΟΧΧΟΟΥΥ  ΤΤΟΟΥΥ  ΕΕΡΡΓΓΟΟΥΥ  
 

«Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο 
της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail   στους ελαιώνες στα 

πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της 
Ελιάς έτους 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας» 

 

Διάρκεια του Έργου: έως 01.11.2013 

Προϋπολογισμός: Ογδόντα Τέσσερις Χιλιάδες Επτακόσια Εβδομήντα Επτά και 
Τριακόσια Τριάντα Έξι Χιλιοστά ευρώ. 

(84.777,336 € ) 

μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

 

Το έργο χρηματοδοτείται από Εθνικούς πόρους 

 

ΧΑΛΚΙΔΑ 01/04/2013 

Ταχ. Δ/νση: Λ. Χαϊνά 93 
Ταχ. Κωδ.:   34100 
Πληροφορίες: Α. Καραντώνη 
Τηλέφωνο: 22213 53918 
Fax:             22210 36095 
Ηλεκτρ. Δ/νση: u10707@minagric.gr 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΕΥΒΟΙΑΣ 
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Συνοπτικά Στοιχεία Διαγωνισμού 
 

Ηµεροµηνία Αποστολής 
προκαταρτικής προκήρυξης 
για ∆ηµοσίευση: 

Στην Επίσηµη Εφηµερίδα των ΕΚ (ΕΕΕΚ): ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  

Ηµεροµηνία Αποστολής 
προκήρυξης σύµβασης  για 
∆ηµοσίευση: 

Στην Επίσηµη Εφηµερίδα των ΕΚ (ΕΕΕΚ): ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  

Ηµεροµηνία Αποστολής στο 
ΦΕΚ 

Τ. ∆.∆.Σ. :       02-04-2013 

Ημερομηνίας Δημοσίευσης 
στον Ημερήσιο Τύπο:  03/04/2013 

Καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών:  09/05/2013    ώρα Ελλάδος 8.45 π.μ. 

Τόπος υποβολής 
προσφορών:  

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. 

ΕΥΒΟΙΑΣ 

Χαϊνά 93  Τ.Κ.  341  00  ΧΑΛΚΙΔΑ 

Αποσφράγιση προσφορών:  09/05/2013    ώρα Ελλάδος 09.00 π.μ. 

Αναθέτουσα Αρχή:  

Δ/ΝΣΗ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

 Λ .Χαϊνά 93- 341 00 Χαλκίδα  

Γραφείο 104 

Παραλαβή προκήρυξης:  

Δ/ΝΣΗ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

Λ .Χαϊνά 93- 341 00 Χαλκίδα  

Γραφείο 104 

Είδος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσιών, κατηγορία 27 

Ταξινόμηση κατά CPV 77100000 

Κριτήριο επιλογής 
Αναδόχου: Χαμηλότερη τιμή   

Προϋπολογισμός έργου 
Δικαιώματα προαίρεσης 

Χωρίς Φ.Π.Α.:84.777,336 Ευρώ  

Συνολικός Φ.Π.Α. ποσοστό 13% : 11.021,05 Ευρώ 

Σύνολο με Φ.Π.Α.:  95.798,386 Ευρώ 

Χρηματοδότηση 

Πιστώσεις από το λογαριασμό του Υπουργείου 

Εσωτερικών, που τηρείται στο Τ.Π.& Δ. με τίτλο 

κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών για την 

κάλυψη δαπανών δακοκτονίας απόφαση 8423/01-03-
2013 ΥΠ. ΕΣ.Α & Η. Δ . 

  

 

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

ανάγνωσης και δεν λαμβάνονται υπόψη για την ερμηνεία της προκήρυξης. 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

      

ΆΡΘΡΟ 1 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο παρών ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός (προϋπολογιζόμενης αξίας 84.777,336 Ευρώ χωρίς 

Φ.Π.Α. ποσοστού 13%), διενεργείται με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή 
υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθησμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες 
τύπου Mcphail   στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής 
Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας», 

όπως περιγράφονται στον Πίνακα Ι του  Παραρτήματος Α και σύμφωνα με τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές του Παραρτήματος Β. Η διαίρεση σε τμήματα του ελαιώνα κάθε 

Περιφερειακής Ενότητας θα γίνει με κριτήρια όπως (ομοιογένεια, υψομετρική ζώνη, αριθμό 

τομεαρχών, δυναμική των πληθυσμών κ.λ.π.).  

 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

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

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

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

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

σφαλμάτων ή παραδρομών. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 
ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 
 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής, Χαϊνά 93, Χαλκίδα, από την τριμελή επιτροπή την 9
η Μαΐου 2013 ημέρα Πέμπτη 

και ώρα 09.00 π.μ.   

Η διάθεση της διακήρυξης γίνεται από την έδρα της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας και η παραλαβή της γίνεται είτε 

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

εγγράφων του διαγωνισμού είναι μέχρι την 02/05/2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. . 

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

επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 

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

Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας δεν έχει καμία 

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

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

επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). 

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

παραληφθέν αντίγραφο της δεν είναι, ενδεχομένως, πλήρες, δικαιούνται να ζητήσουν από την 

Υπηρεσία νέο, πλήρες αντίγραφο. Ενδεχόμενες προσφυγές κατά της νομιμότητας του 

διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παρεληφθέντος αντιγράφου της 

διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

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

διεύθυνση http://www.pste.gov.gr. H Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της 
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Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας αν και καταβάλει κάθε σχετική προσπάθεια, δεν μπορεί σε 

καμία περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των κειμένων που 

βρίσκονται στην ηλεκτρονική της σελίδα.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν εγγράφως συμπληρωματικές πληροφορίες ή 

διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας και τα έγγραφα του διαγωνισμού από  την 

Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Χαϊνά 93 Χαλκίδα, τηλ. 2221353918, email. 

u10707@minagric.gr . 

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

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

προσφορών, και εφόσον αυτές έχουν ζητηθεί εγγράφως τουλάχιστον δώδεκα (12) ημέρες πριν 

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

διευκρινίσεις που ζητούνται θα αποστέλλονται γραπτώς στον ερωτώντα. 

Η περίληψη της παρούσας να δημοσιευθεί, σε μία (1) τοπική εφημερίδα, στην εφημερίδα 

Γενική Δημοπρασιών, στην Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών και στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως να αποσταλεί στο Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Εύβοιας, στον ΕΟΜΜΕΧ 

και να αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας. 

Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από τη Υπηρεσία. 

Χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στον διαγωνισμό πρέπει να είναι 

μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς (150 ημέρες), ο οποίος 

προσμετράται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

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

απαντήσεις εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου ή συμβούλου ή στελέχους διοίκησης της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

 

ΆΡΘΡΟ 4 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, οι 

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

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

έχουν  τη δυνατότητα να παρέχουν υπηρεσίες για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο 

της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail   και έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα 

σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ή έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία άλλου πλην 

της Ελλάδας κράτους μέλους της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και έχουν την 

κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, εφόσον η δραστηριότητά τους παρουσιάζει συνεχή δεσμό με 

την οικονομία του κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή ΕΟΧ ή τέλος έχουν συσταθεί σύμφωνα με την 

νομοθεσία τρίτων χωρών, που έχουν υπογράψει τη συμφωνία δημοσίων συμβάσεων του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/97. 

Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που λαμβάνει μέρος στην παρούσα διαδικασία δεν επιτρέπεται να 

συμμετάσχει σε περισσότερες της μίας προσφοράς για κάθε ένα τμήμα  του Πίνακα Ι του 

Παραρτήματος Α, καθώς επίσης δεν επιτρέπεται να συμμετάσχει σε διαγωνισμό αναδόχου 

ψεκασμού ελαιοδέντρων που επίσης διενεργεί ή θα διενεργήσει η εν λόγω αναθέτουσα Αρχή, 

με ποινή αποκλεισμού του συνόλου των προσφορών στις οποίες συμμετέχει.  
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ΑΡΘΡΟ  5 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

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

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

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

περισσότερους λόγους που απαριθμούνται κατωτέρω: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (20), 

β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 
Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (21) και στο άρθρο 3, παράγραφος 1 της κοινής 
δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (22), 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (23), 

δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 
της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση από 
παράνομες δραστηριότητες, 

ε) υπεξαίρεση (375 ΠΚ), απάτη (386, 388 ΠΚ), εκβίαση (385 ΠΚ), πλαστογραφία (216, 
218 ΠΚ), ψευδορκία (224 ΠΚ), δωροδοκία (235-237 ΠΚ) και δόλια χρεοκοπία (398 
ΠΚ) ή της ανάλογης νομοθεσίας του κράτους εγκατάστασης. 

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

συμμετέχων στην ένωση οικονομικός φορέας: 

α) βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, παύση 
δραστηριοτήτων, συνδιαλλαγή των άρθρων 99 έως και 106 του Πτωχευτικού 
Κώδικα, ή διαδικασία αναδιοργάνωσης των άρθρων 107 επ. του Πτωχευτικού 
Κώδικα ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια 
διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, 

β) κινήθηκε εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική 
διαχείριση, ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία προβλεπόμενη από τις 
εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, 

γ) καταδικάσθηκε με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα που αφορά την 
επαγγελματική διαγωγή, 

δ) έχει διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του 
διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα, που μπορεί να 
διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από την αναθέτουσα αρχή, 

ε) δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι 
εγκαταστημένος ή σύμφωνα με τη ελληνική νομοθεσία, 

στ) δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με την πληρωμή των φόρων και 
τελών σύμφωνα με τη ελληνική νομοθεσία, 

ζ) είναι ένοχος υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των 
πληροφοριών που απαιτούνται. 

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω λόγοι 

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

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

υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισμό. 

Επίσης αποκλείονται κατά την αξιολόγηση προσφορές που: 

Είναι αόριστες, ώστε να μην μπορεί να εκτιμηθούν ή είναι υπό αίρεση ή περιέχουν ελλιπή ή 

ανακριβή στοιχεία. 

Είναι εναλλακτικές, σε σχέση με τις ζητούμενες υπηρεσίες. 
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ΑΡΘΡΟ  6 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1.ΚΥΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι προσφέροντες υποβάλλουν, επί ποινή αποκλεισμού, στον υποφάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» 

τα κάτωθι δικαιολογητικά στην Ελληνική γλώσσα.  

α) Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό, αναγνωρισμένων πιστωτικών ιδρυμάτων 

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

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

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

ανάθεσης  έργου  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13 %.  

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει επί ποινή 

αποκλεισμού τα στοιχεία όπως αυτά ορίζονται  στο άρθρo 15 της παρούσας και να είναι 

σύμφωνη με το υπόδειγμα 1 του Παραρτήματος Δ. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 25 του ΠΔ 118/2007. 

Χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στον διαγωνισμό πρέπει να είναι 

μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς (150 ημέρες), ο οποίος 

προσμετράται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του διαγωνιζομένου που θα ανακηρυχθεί Ανάδοχος 

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

υπογράψει τη σύμβαση μέσα στο προκαθοριζόμενο από την Αναθέτουσα Αρχή χρονικό 

διάστημα για την υπογραφή.  

β) Έγκριση συμμετοχής και νόμιμος εκπρόσωπος: πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού 

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

Ε.Ε.) ή απόφαση του δεσμεύοντος φυσικού προσώπου ή οργάνου κάθε προσφέροντος, για 
την έγκριση συμμετοχής του στο διαγωνισμό, για τον ορισμό του νομίμου εκπροσώπου 

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

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

αντικλήτου του στο διαγωνισμό. 

Στην περίπτωση κοινοπραξίας προσκομίζεται το ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης της 

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

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

αναφέρει: 

i. την έγκριση συμμετοχής στο διαγωνισμό, 

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

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

iv. τον ορισμό νομίμου εκπροσώπου για το διαγωνισμό ή τον ορισμό κοινού νομίμου 
εκπροσώπου της ένωσης για το διαγωνισμό και τον τυχόν ορισμό αντικλήτου της 
ένωσης για το διαγωνισμό με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, 

v. τον Συντονιστή/ επικεφαλής της ένωσης, 

vi. ότι τα μέλη της ένωσης που υπέβαλαν προσφορά ευθύνονται αλληλεγγύως, 
αδιαιρέτως και εις ολόκληρο έκαστο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, 

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

viii. ότι η κοινοπραξία θα συσταθεί με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών που προβλέπει η 
παρούσα διακήρυξη διαγωνισμού, ή η εταιρεία θα συσταθεί με σκοπό μεταξύ άλλων 
την παροχή των υπηρεσιών που προβλέπει η παρούσα διακήρυξη διαγωνισμού, και η 
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σύμβαση θα υπογραφεί μετά την έκδοση αριθμού φορολογικού μητρώου από την 
αρμόδια φορολογική αρχή, 

ix. ότι τα μέλη της κοινοπραξίας θα είναι αλληλεγγύως, εξ ολοκλήρου και εξ αδιαιρέτου 
υπεύθυνα για την τήρηση των όρων της σύμβασης. 

γ) Νομιμοποιητικά έγγραφα προσφέροντος: Στην περίπτωση νομικού προσώπου, 

επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου του που να 

αποδεικνύει τη σύσταση του νομικού προσώπου του προσφέροντος και τυχόν τροποποιήσεις 

του μαζί με τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης όπου αυτή προβλέπεται.  

Στην περίπτωση φυσικού προσώπου βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια 

Οικονομική Αρχή (Δ.Ο.Υ). 

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

ισχύει, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής (επί ποινή αποκλεισμού), στην οποία θα 

δηλώνονται μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς τα εξής: 

1. τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν, 

2. ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της 
παρούσας διακήρυξης, και ότι αποδέχεται όλους τους όρους της παρούσας, 

3. τις Περιοχές  που καλύπτει η υποβαλλόμενη προσφορά.  

4. ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικό με οποιαδήποτε 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ιδίως της αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισμού ή 
της υπαναχώρησης της Αναθέτουσας Αρχής ή της κρίσης της Επιτροπής Διαγωνισμού, 
όπως και λόγω  δημόσιου συμφέροντος , 

5. ότι συμμετέχει σε μία μόνο προσφορά για κάθε Περιοχή στο πλαίσιο του παρόντος 
διαγωνισμού, 

6. ότι θα αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 
δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 ΠΔ 118/2007 και σύμφωνα με τους όρους και 
τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ΠΔ 118/2007, και, 

7. ότι όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή 

8. ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: 

- δεν εμπίπτουν σε κάποια από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 
43 του π.δ. 60/2007 

- δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα 
αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 ΠΔ 118/2007, 

- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 
του άρθρου 6 ΠΔ 118/2007 καταστάσεις, 

- είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της 
περίπτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 ΠΔ 118/2007, 

- είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. 
(4) του εδ. α της παρ. 2 και στην περ. (3) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 ΠΔ 
118/2007,  

- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του 
άρθρου 6 ΠΔ 118/2007 κατάσταση. 

Για τα νομικά πρόσωπα διευκρινίζεται ότι η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τον 

Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για Α.Ε., τον Διαχειριστή για Ο.Ε. ή Ε.Ε ή 

Ε.Π.Ε και σε κάθε άλλη περίπτωση από το νόμιμο εκπρόσωπο. Η αναφορά για μη ύπαρξη 

ποινικής καταδίκης (περ. άρθρου 43 Π.Δ. 60/2007 και άρθρου 6 Π.Δ 118/2007) αφορά τους 

ίδιους ως φυσικά πρόσωπα – εκπροσώπους/ Δ. Συμβούλους/ Διαχειριστές της εταιρείας, 

καθώς τα νομικά πρόσωπα δεν υπέχουν ποινική ευθύνη.  

  
2. ΠΡΟΣΘΕΤΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι προσφέροντες υποβάλλουν, επίσης, επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά: 
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1. Οι προσφέροντες οφείλουν να αποδείξουν τη χρηματοπιστωτική και οικονομική 
ικανότητά τους προσκομίζοντας τα φυσικά πρόσωπα εκκαθαριστικά σημειώματα 

εφορίας ενώ τα νομικά πρόσωπα  ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών των 

τριών τελευταίων οικονομικών χρήσεων (2010, 2011 και 2012), καθώς και καταστάσεις 

αποτελεσμάτων χρήσης, εφόσον ο προσφέρων υποχρεούται στην κατάρτιση και 

δημοσίευσή τους. 

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

-κοινοπραξία, είναι υποχρεωτική η κατάθεση προσωρινών ισολογισμών ή 

οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού εγγράφου για τη χρηματοοικονομική κατάσταση 

του συμμετέχοντος.  

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

δικαιολογητικά προσκομίζονται για κάθε μέλος της ένωσης ή σύμπραξης. 

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

ισολογισμών, είναι υποχρεωτική η κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης περί  

i. περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και  

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

υπηρεσίες κατά τη διάρκεια των τριών προηγούμενων οικονομικών ετών. 

 

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

δικαιολογητικών και τα κατωτέρω: 

1. Κατάσταση σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ του Παραρτήματος Α της παρούσας. 

2. Βεβαίωση ότι ο  παγιδοθέτης που θα απασχοληθεί είναι ελαιοπαραγωγός (σε περίπτωση 

αδυναμίας εξεύρεσης ελαιοπαραγωγού μπορεί να απασχοληθεί οποιοσδήποτε άλλος). 

3. Πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας του Δήμου ότι ο παγιδοθέτης είναι μόνιμος κάτοικος της 

Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας που θα εφαρμοσθεί η παγιδοθεσία. Σε περίπτωση που 

δεν εξευρεθεί μόνιμος κάτοικος της  Τοπικής ή Δημοτικής κοινότητας θα προτιμηθεί 

κάτοικος όμορης Τοπικής ή Δημοτικής κοινότητας που να γνωρίζει τον ελαιώνα της 

περιοχής. 

4. Σύμβαση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης Τεχνικού Υπεύθυνου (Γεωπόνου ή 

Τεχνολόγου Φυτικής Παραγωγής κ.λ.π., όπως προβλέπεται για τον τομεάρχη) για το 

διάστημα από 10/6/2013 έως 1/11/2013, εφόσον ο ίδιος ο Ανάδοχος δεν είναι ο ίδιος 

(γεωπόνος ή όπως ορίζεται ανωτέρω για τον Τεχνικό Υπεύθυνο), καθώς επίσης αντίγραφο 

του πτυχίου του και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. 

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

από αρμόδια αρχή στην οποία θα δηλώνονται τα παρακάτω: 

1. ότι για τα αναφερόμενα στην συνημμένη κατάσταση (ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ) ονοματεπώνυμα 
αυτών που θα εργαστούν στη δακοκτονία, έχει εξασφαλιστεί η συνεργασία με κάθε 
νόμιμο τρόπο (π.χ. υπογραφή συμβάσεων, υπεύθυνων δηλώσεων κ.λ.π.) για το 
χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 1/11/2013. 

(Αυτά θα παραμείνουν στο διαγωνιζόμενο να τα ελέγξει η επιτροπή είτε κατά την      
αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών, είτε αν δημιουργηθεί πρόβλημα). 

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

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

Α) Δικαιολογητικά Πιστοποίησης  Χρηματοοικονομικής Ικανότητας 

Β) Δικαιολογητικά Πιστοποίησης  Τεχνικής Κατάρτισης 
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Στην περίπτωση που ο συμμετέχων είναι νομικό πρόσωπο, αγροτικός συνεταιρισμός ή ένωση 
αγροτικών συνεταιρισμών, την υπεύθυνη δήλωση θα την υπογράψει ο νόμιμος εκπρόσωπός 
τους όπως ο νόμος ορίζει. 

 

ΑΡΘΡΟ  7 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης σ' αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 

2672/1998 (ΦΕΚ Α' 290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, όλα τα επί μέρους 

δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.  

Τα δικαιολογητικά αυτά είναι τα ακόλουθα:  

1.  Έλληνες Πολίτες: 

Οι Έλληνες πολίτες υποβάλλουν τα κάτωθι αναφερόμενα δικαιολογητικά.  

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν 
καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση: για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 
1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, ή για άλλο αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο 
από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, παύση 
δραστηριοτήτων, συνδιαλλαγή των άρθρων 99 έως και 106 του Πτωχευτικού Κώδικα, ή 
διαδικασία αναδιοργάνωσης των άρθρων 107 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα και ότι δεν 
τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστικής διαχείρισης ή 
παύσης δραστηριοτήτων. 

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Εάν το προσωπικό που 
απασχολείται στον προς κατακύρωση ανάδοχο ανήκει σε παραπάνω του ενός 
ασφαλιστικούς φορείς, απαιτείται πιστοποιητικό από όλους τους εν λόγω ασφαλιστικούς 
φορείς. 

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή 
τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, 
και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως 
άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, 
απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή 
του οικείου ΟΤΑ. 

  

2.  Αλλοδαποί Πολίτες: 

Οι αλλοδαποί πολίτες υποβάλλουν τα δικαιολογητικά: 

 (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από 
το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για 
κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α της ως άνω παραγράφου  1.1.  

(2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι 
δεν τελούν σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη 
κατάσταση ή διαδικασία. 
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(3) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω 
ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 
τους.  

 (4)  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας  εγκατάστασής τους, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα  του οικείου Επιμελητηρίου ή σε 
ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού 
και εξακολουθούν  να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως  άνω 
έγγραφης ειδοποίησης.  

 

3.  Τα Νομικά Πρόσωπα: 

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

(1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β της παρ. 2 του  
άρθρου 6 του Π.Δ 118/2007 αντίστοιχα  

(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 2, από 
το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως 
εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α'101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή 
άλλες ανάλογες καταστάσεις(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν 
τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 
νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά 
πρόσωπα). 

(3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, 
στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες 
εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας 
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα 
ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για 
κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του  άρθρου  6 του Π.Δ 
118/2007. 

(4) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης 
της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου  6 του Π.Δ 118/2007, εκδίδονται, όσον 
αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας, 
στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο 
διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια' και 7β.12 του κ.ν. 
2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 
1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου 
εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης 
ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, 
εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον 
διαγωνισμό επιχείρησης. 

4. Οι Συνεταιρισμοί: 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας 
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 
του  άρθρου   6 του Π.Δ 118/2007. 

Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του  άρθρου  6 του Π.Δ 
118/2007 εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του 
εδ. β της παρ. 2 του άρθρου  6 του Π.Δ 118/2007, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς 
συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του  άρθρου.  6 
του Π.Δ 118/2007 

Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
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Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω 
έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του 
παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά ως εξής:  

α) Εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισθείσα αξία ίση ή ανώτερη των 
προβλεπομένων ορίων της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4  του Π.Δ 118/2007 , από ένορκη 
βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. 

 Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να 
αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 
συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής. 

β) Εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισθείσα αξία κατώτερη των 
προβλεπομένων ορίων της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.Δ 118/2007, από 
υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 
συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή 
υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα 
συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω 
νομικές καταστάσεις. 

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 1 του Π.Δ. 118/2007 
συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό. 

Η απαρίθμηση των δικαιολογητικών τα οποία μπορούν να ζητηθούν, σύμφωνα με το παρόν 
άρθρο είναι περιοριστική. 

 

5. Ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά:                                

α). Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, 
είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπο τους 
εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να 
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης 
προμηθευτών.  

β). Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε 
περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί 
μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.  

γ). Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος 
της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο 
αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη 
ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. 

Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα 
υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή 
και τους ίδιους όρους. 

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

Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρμόδιου για 
τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 
 ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  - ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

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

προϋποθέσεις, το νομικό πλαίσιο και τις προδιαγραφές της προκήρυξης. 

1.  Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο, σε δύο αντίγραφα (πρωτότυπο 
και αντίγραφο), και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα υπό τη μορφή ενός ΕΝΙΑΙΟΥ 

ΦΑΚΕΛΟΥ. 
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2.  Το ένα αντίτυπο θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ», και το άλλο «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ». Αν 

υπάρχει διαφορά μεταξύ στοιχείων του πρωτοτύπου και των άλλων αντιτύπων θα 

λαμβάνονται ως ορθά τα στοιχεία του πρωτοτύπου. 

Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι οι οποίοι είναι δυνατόν να 

αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

 

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

- Τα στοιχεία του προσφέροντος : 

- Τον αποδέκτη :  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Διεύθυνση Χαϊνά 93  Τ.Κ. 341 00  ΧΑΛΚΙΔΑ 

- ΠΡΟΣΦΟΡΑ : «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθησμών με τη μέθοδο της 

παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail   στους ελαιώνες στα πλαίσια του 

Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2013 στην 

Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας».  

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

- Αριθμός Απόφασης Προκήρυξης :   1/2013    

- Ημερομηνία διενέργειας Διαγωνισμού : 09-05-2013          

και θα συνοδεύεται από  αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό με την μορφή επιστολής προς 

την Αναθέτουσα Αρχή στην οποία πρέπει να αναφέρεται ο προσφέρων που υποβάλλει 

προσφορά. Η αίτηση υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντος (σε 

περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας, από τον κοινό εκπρόσωπο που ορίζεται για το σκοπό αυτό 

από τους συμμετέχοντες στην ένωση/ σύμπραξη ή από τους εκπροσώπους όλων των 

μελών). Στην αίτηση αναφέρονται και τα στοιχεία του ορισμένου τυχόν αντικλήτου.                

4. Μέσα στο φάκελο προσφοράς (κυρίως φάκελος) τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο 
φάκελο όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 6  με την 

ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», καθώς και η εγγύηση συμμετοχής.  

Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται σε χωριστό 

σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

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

κυρίως φακέλου. 

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

συμμετοχής κ.λ.π.) δεν είναι δυνατό λόγω του όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως 

φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την 

ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  

Στην περίπτωση αυτή ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς τοποθετείται στον κυρίως 

φάκελο της προσφοράς και όχι στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 

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

Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 

καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε επιτροπή διαγωνισμού 

πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και να 

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

ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

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

Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της 

προσφοράς. 

Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από το αρμόδιο όργανο, είτε ενώπιόν του, είτε 

ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. 

Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, 

λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

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

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

(120) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

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

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

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

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

Μετά τη λήψη και του ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης, τα αποτελέσματα του 

διαγωνισμού ματαιώνονται εκτός και αν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει ότι η συνέχεια του 

διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε καλούνται οι συμμετέχοντες στο 

διαγωνισμό να επιλέξουν την παράταση της προσφοράς τους ή όχι. Ο διαγωνισμός 

συνεχίζεται με όσους παρατείνουν την προσφορά. 

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

απαράδεκτες. 

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

μπορούν να παρίστανται όσοι υπέβαλαν προσφορά ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί 

τους. 

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

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

εξασφάλισαν τις προαναφερόμενες συνεργασίες. 

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

αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών, είτε αν δημιουργηθεί πρόβλημα. 

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

παρ. 1.δ και 2.Β.3 του άρθρου 6 της παρούσης ή ο υπόχρεος δεν προσκομίσει εγκαίρως ή 

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

δικαιολογητικά του άρθρου 7 εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που προβλέπονται στο 

άρθρο 20 του Π.Δ 118/07. 

 

ΆΡΘΡΟ 9 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ  

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

να διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά. 

• Ικανότητα εξεύρεσης παγιδοθετών για κάθε Τοπική ή Δημοτική κοινότητα σύμφωνα 

με τον Πίνακα Ι του Παραρτήματος Α της παρούσας. 
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• Απασχολεί Τεχνικό Υπεύθυνο πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το 

διάστημα από 10/6/2013 έως 1/11/2013. 

• Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης παγιδοθετών σε κάποια τοπική ή δημοτική 

Κοινότητα, από αυτά που παρουσιάστηκαν στο διαγωνισμό, ο ανάδοχος που θα 

αναλάβει το έργο θα υποστεί τις συνέπειες της ψευδούς δηλώσεως καθώς και τις 

συνέπειες που προβλέπονται από το διαγωνισμό για την εγγύηση καλής εκτέλεσης της 

σύμβασης. 

  

ΆΡΘΡΟ 10 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΚΡΙΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

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

προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα. 

Προσφορές που υποβάλλονται στην επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας 

αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην αρμόδια υπηρεσία για 

επιστροφή ως εκπρόθεσμη.  

Οι δικαιούμενοι που παραβρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών 

λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό καθώς επίσης και των τιμών 

που προσφέρθηκαν.  

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

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

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, και ο φάκελος δικαιολογητικών μονογράφονται από 

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

φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά αφού μονογραφηθούν 

από την επιτροπή τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο, ο οποίος επίσης υπογράφεται από 

το ίδιο όργανο, προκειμένου εφόσον κριθεί απαραίτητο να αποσφραγιστούν σε άλλη 

ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί από την επιτροπή διαγωνισμού.  

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση αυτών  

που   υπέβαλαν προσφορές και στην καταγραφή των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Η  

επιτροπή στην συνέχεια ελέγχει την πληρότητα των  νομιμοποιητικών δικαιολογητικών και 

στην περίπτωση που τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή ή δεν είναι σε ισχύ χαρακτηρίζει όλη 

την πρόταση του εν λόγω προσφέροντος ΕΛΛΙΠΗ και την απορρίπτει. Η απορριπτική 

απόφαση της επιτροπής αιτιολογείται επαρκώς και για την όλη ανωτέρω διαδικασία 

συντάσσει σχετικό πρακτικό το οποίο υπογράφεται και σφραγίζεται από τα μέλη της 

επιτροπής.  

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

και τον σφραγισμένο φάκελο που περιέχει τα οικονομικά στοιχεία, παραδίνονται στην 

υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό προκειμένου αυτά να υποβληθούν στο αρμόδιο 

όργανο της Περιφέρειας για τη λήψη σχετικής απόφασης και τον ορισμό ημερομηνίας και 

ώρας της αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. Για τα ανωτέρω λαμβάνουν γνώση 

εγγράφως από την αναθέτουσα αρχή των σχετικών αποφάσεων οι αποκλειόμενοι της 

περαιτέρω διαδικασίας του διαγωνισμού και όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη 

διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των οικονομικών προσφορών.   

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

των υποβληθέντων δικαιολογητικών δε συντρέχει περίπτωση αποκλεισμού κατά τα 

ανωτέρω η επιτροπή αξιολόγησης προβαίνει στην αποσφράγιση και τον έλεγχο των 
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οικονομικών προσφορών ακολουθώντας την ίδια περαιτέρω διαδικασία συντάσσοντας  
για το σκοπό αυτό πρακτικό γνωμοδότησης που υποβάλλει  προς το αρμόδιο όργανο για 

τη λήψη απόφασης ανάδειξης του αναδόχου, στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση τηρουμένων των διατάξεων που προβλέπεται στο άρθρο 6 της παρούσας.  

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

γίνει η κατακύρωση, το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών 

προβαίνει επίσης στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών όπως αυτά 

ορίζονται στο άρθρο 7 της παρούσας, την ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί από το 

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

διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των ανωτέρω δικαιολογητικών λαμβάνουν γνώση 

δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται 

εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών προς 

έλεγχο αυτών με την ίδια παραπάνω διαδικασία.  

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

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

α) Κατακύρωση του έργου 

β) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού   

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

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

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

τις περιπτώσεις του άρθρου 2 του Ν. 2286/95. 

 

ΆΡΘΡΟ 11 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Οι προσφυγές ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών κατά των αποφάσεων της 

Αναθέτουσας Αρχής διέπονται από τις διατάξεις του Ν.3886/2010, όπως τροποποιήθηκε με το 

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

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

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

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

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

Αρχής, η απόφαση του οποίου κοινοποιείται με τηλεομοιοτυπία (fax) σε όλους τους 

συμμετέχοντες στα επιμέρους στάδια διενεργείας του διαγωνισμού.   

 

ΆΡΘΡΟ 12 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Η διάρκεια όλου του έργου παγιδοθεσίας (παραλαβή, σήμανση, ανάρτηση, αλλαγές, 

απανάρτηση, καθαρισμός και παράδοση στην Υπηρεσία των δακοπαγίδων) στα πλαίσια του 

προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2013 κατά τα 

οριζόμενα στην παρούσα είναι  (από 10/6/2013 έως 1/11/2013) . 
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ΆΡΘΡΟ 13 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

 

1. Η προσφερόμενη τιμή θα αφορά ένα ή περισσότερα ή το σύνολο των  Τμημάτων του 

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

μέρος του Τμήματος ή Τμημάτων.  

2. Η τιμή θα δίνεται σε ευρώ (€) και θα αναφέρεται ανά αναρτημένη παγίδα. Οι αριθμοί θα 

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

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

απορρίπτονται. 

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

επιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ. 

5. Η αξία της παγιδοθεσίας υπόκειται σε κρατήσεις 3,072% για Μ.Τ.Π.Υ. και χαρτόσημο 

(Μ.Τ.Π.Υ: 3% επί της καθαρής αξίας του Τ.Π. Υπηρεσιών, Χαρτόσημο:2% επί του Μ.Τ.Π.Υ., 

Ο.Γ.Α.:20% επί του χαρτοσήμου),  8% για φόρο εισοδήματος (Ν. 2198/94 άρθρο 24) καθώς 

και 0,10% ως κράτηση υπέρ της ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δημοσίων συμβάσεων. 

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

προσφοράς. 

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

 

ΆΡΘΡΟ 14 
ΜΕΙΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί δικαίωμα εξαίρεσης περιοχών ενός τμήματος στις 

οποίες διαπιστώνει ότι δεν υφίστανται οι απαραίτητες προϋποθέσεις εφαρμογής του 

προγράμματος παγιδοθεσίας (εφαρμόζεται όταν η καρποφορία ελαιοδέντρων είναι 

μεγαλύτερη από 25% για τις ελαιοποιήσιμες και 20% για τις βρώσιμες) ή δυσμενείς καιρικές 

συνθήκες δεν επιτρέπουν την αλλαγή αυτών ή η καρποφορία καταστραφεί από κάποιο 

αστάθμητο παράγοντα.   

Δεν θα εφαρμοστεί το Πρόγραμμα της παγιδοθεσίας στις Δημοτικές/Τοπικές Κοινότητες 

εφόσον οι οικείοι Δήμοι μετά από σχετική απόφαση των Δημοτικών Συμβουλίων τους δεν 

αποδέχονται την εφαρμογή του Προγράμματος. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 15 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 

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

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

ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι 

διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 

2. Με την εγγυητική επιστολή – που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση – το πιστωτικό ίδρυμα 

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

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

πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή). 
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3. Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν καταρχήν: 

α. Την ημερομηνία έκδοσης. 

β. Τον εκδότη. 

γ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. 

δ. Τον αριθμό της εγγύησης. 

ε. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 

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

εγγύηση. 

ζ. Τους όρους ότι: 

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

ένστασης της διζήσεως. 

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

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

απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

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

πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

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

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

από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό  

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

ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού των προς διαχείριση δακοπαγίδων 

(παραλαβή, ανάρτηση, αλλαγές, απανάρτηση, καθαρισμός και παράδοση στην 

Υπηρεσία) για το χρονικό διάστημα από 10/6/2013 έως 1/11/2013, με το Φ.Π.Α. 

με βάση την τιμή που ορίζεται στον ΠΙΝΑΚΑ ΙΙΙ του παραρτήματος Α της παρούσας 

και συντάσσεται σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ.. 

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

ακόλουθα:  

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

εργασία. 

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

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

διακήρυξη). 

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

είναι: 

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

ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται 

 (2) ο αριθμός της διακήρυξης. 

 (3) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 

 (4) η ημερομηνία έκδοσής της. 

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

Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων μπορούν να 

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

του προσφέροντα από την Υπηρεσία. 

Η Εγγύηση συμμετοχής που αφορά προσφέροντα στον οποίο κατακυρώθηκε η εργολαβία 

επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα 

σε πέντε (5) μέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών 
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προσφερόντων που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) μέρες 

από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης 

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

μέσων ή παραίτησης απ’ αυτά. 

 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

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

καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης( ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ), το ύψος 

της οποίας αντιστοιχεί (σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας των προς 

διαχείριση δακοπαγίδων (παραλαβή, ανάρτηση, αλλαγές, απανάρτηση, καθαρισμός 

και παράδοση στην Υπηρεσία) για το χρονικό διάστημα από 10/6/2013 έως 

1/11/2013, χωρίς το ΦΠΑ. 

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

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

ακόλουθα: 

 (Ι) Τον αριθμό της σχετικής προκήρυξης και την προς εκτέλεση εργασία 

 (ΙΙ) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης 

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

εργασιών της δακοκτονίας (30 Νοεμβρίου 2013: λήξη εργασιών δακοκτονίας). 

4. Εγγύηση προκαταβολής δεν θα δοθεί. 

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

λήξη των εργασιών της δακοκτονίας.  

 

ΆΡΘΡΟ 16 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

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

σχετική ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:  

α. Την προς παγιδοθεσία περιοχή 

β. Τον αριθμό των δακοπαγίδων  

γ. Την τιμή ανά  αναρτημένη δακοπαγίδα 

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

πρόσκλησης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων τούτων. 

ε. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης 

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

που ακολουθεί έχει μόνο αποδεικτικό χαρακτήρα. 

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

(10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και τη σχετική εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. 

4. Εάν ο προσφέρων στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει τη 

σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση Περιφερειάρχη, ύστερα από γνωμοδότηση 

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

 



23 
Αρ. Διακήρυξης 1/2013 

ΆΡΘΡΟ 17 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

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

έγκρισης αποτελέσματος της δημοπρασίας από τον Περιφερειάρχη και για την ανάθεση 

υπογράφεται σύμβαση από το Περιφερειάρχη ή όποιος σύμφωνα με την ανάθεση 

αρμοδιοτήτων δύναται να υπογράφει «Με εντολή Περιφερειάρχη» και τον ανάδοχο. 

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

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

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

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

σφαλμάτων ή παραδρομών. 

4. Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν 

συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμόδιου οργάνου. 

5. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν γίνει απανάρτηση των δακοπαγίδων 

καθαριστούν και αποθηκευτούν στο τέλος της παγιδοθεσίας και  έχουν γίνει σύμφωνα με 

όλους τους όρους της προκήρυξης. 

 

ΆΡΘΡΟ 18 
ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΓΙΔΟΘΕΣΙΑΣ 

 

O ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΓΙΔΟΘΕΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙ (ΑΠΟ 10/6/2013 ΕΩΣ 1/11/2013). 

 

ΆΡΘΡΟ 19 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

1.  Σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης της σήμανσης ή της ανάρτησης ή της αλλαγής 

ή της απανάρτησης, ή του καθαρισμού ή της παράδοσης των δακοπαγίδων επιβάλλεται 

στον ανάδοχο πρόστιμο για κάθε μέρα αδικαιολόγητης καθυστέρησης.  

     Συγκεκριμένα: 

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

συμβατικής αξίας (χωρίς το ΦΠΑ) των αναρτηθέντων δακοπαγίδων. 

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

της συμβατικής αξίας (χωρίς το ΦΠΑ) των  αναρτηθέντων δακοπαγίδων. 

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

συμβατικής αξίας (χωρίς το ΦΠΑ) των αναρτηθέντων δακοπαγίδων 

  Το ποσό παρακρατείται από την αμοιβή ή την εγγύηση. 

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

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

3.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, εκπίπτεται υπέρ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας-Δ/νση 

Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Εύβοιας, κατά το ποσοστό των μη 

εκτελεσθέντων έργων και ο ανάδοχος αποκλείεται προσωρινά ή μόνιμα του διαγωνισμού 

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

προκύψει από τη μη εκτέλεση της σύμβασης. 
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4.  Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος αν η καθυστέρηση οφείλεται στην υπηρεσία ή σε 

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

(24 ώρες) και εντός τριών (3) ημερών η προσκόμιση των αποδεικτικών στοιχείων. 

Διαφορετικά χάνει το δικαίωμα να επικαλεστεί εκ των υστέρων τους λόγους ανωτέρας 

βίας. 

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

παρούσα προβλεπόμενων κυρώσεων αποτελούν βέβαιους και εκκαθαρισμένους τίτλους 

απαιτήσεων της Περιφέρειας, αναγνωρίζονται δε ως τέτοιοι από τους αναδόχους. 

 

 

 

ΆΡΘΡΟ 20 
ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος στις παρακάτω περιπτώσεις: 

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

β. Όταν δεν τηρήσει τους όρους της σύμβασης. 

 

ΆΡΘΡΟ 21 
ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 

 

Η διαπίστωση της καλής εκτέλεσης της παγιδοθεσίας  γίνεται με πρακτικό που 

συντάσσεται και υπογράφεται από τον Διευθυντή Εργασιών Δακοκτονίας, τους Επόπτες 

δακοκτονίας και από τον ανάδοχο ή εκπρόσωπό του. 

Το πρακτικό θα συντάσσεται βάσει των ημερήσιων δελτίων εργασίας, (Υποδ. 1-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε) τα οποία θα συντάσσονται από τον τομεάρχη, θα συνυπογράφονται από τον 

Επόπτη Δακοκτονίας και τον ανάδοχο ή τον εκπρόσωπό του και  του μηνιαίου συγκεντρωτικού 

δελτίου εργασίας, (Υποδ. 2-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε) που προκύπτει από τα ημερήσια δελτία εργασίας   

και θα συνυπογράφεται από τον ανάδοχο τον  επόπτη δακοκτονίας και τον Δ/ντη εργασιών 

δακοκτονίας. 

Οι προς ανάρτηση παγίδες έχουν καθοριστεί από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & 

Κτηνιατρικής  βάσει των δικών της στοιχείων. 

Σε περίπτωση διαφωνίας του εργολάβου ως προς την  οριζόμενη έκταση για την ανάρτηση 

των δακοπαγίδων ή άλλο θέμα παραπέμπεται σε επιτροπή καθοριζόμενη από το Δ/ντη 

Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής  η απόφαση της οποίας θα είναι οριστική και τελεσίδικη 

και δεν υπόκειται σε κανένα ένδικο μέσο. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 22 
ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

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

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

σχετικής πράξης. 
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ΆΡΘΡΟ 23 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

 

1. Υποχρεώσεις 

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

προσκομίσει για την υπογραφή της σύμβασης τα εξής: 

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

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

σύμβαση. 

β. Αριθμό τηλεφώνου, φαξ και e-mail με το οποίο θα επικοινωνεί η Υπηρεσία μαζί του. 

 

2. Κυρώσεις 

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

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

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

επιβάλλονται αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις: 

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

απ΄ αυτή. 

β.  Κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

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

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

ανάδοχο που θα αναδειχθεί καθ΄ οιονδήποτε τρόπο. 

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

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

αναθέσει την κατακυρωθείσα εργασία καθώς και κάθε άμεση ή έμμεση ζημιά που θα 

προκύψει λόγω μη υπογραφής της σύμβασης. 

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

 

3. Προσδιορισμός ζημιάς 

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

αποτελεσμάτων διαγωνισμού, ο προσδιορισμός αυτής ενεργείται με απόφαση του αρμόδιου 

κατά νομό οργάνου, βάσει πάντως, κατά την κρίση αυτού του στοιχείου, πάντως όμως με 

βάση τις αρχές της καλής πίστης, λαμβανομένων υπόψη και των συναλλακτικών ηθών. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 24 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΠΛΗΡΩΜΗ 

 

Για την πληρωμή της αξίας της παγιδοθεσίας θα προσκομίζεται στην Υπηρεσία Τιμολόγιο ή 

Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών σύμφωνα με τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.)  καθώς και 

κάθε άλλο δικαιολογητικό, που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις Υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή.  Ειδικά κατά την πρώτη πληρωμή ο Ανάδοχος οφείλει να 

προσκομίσει και εξοφλητική απόδειξη με την οποία να αποδεικνύεται η εξόφληση της 

δαπάνης δημοσίευσης του διαγωνισμού. 

Η πληρωμή της αμοιβής του αναδόχου θα γίνεται στο τέλος του μήνα  εργασίας και αφού 

συνταχθεί το σχετικό πρακτικό καλής εκτέλεσης των εργασιών παγιδοθεσίας, όπως 
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προβλέπεται από την παρούσα και θα γίνεται αμέσως μετά την εκταμίευση των πιστώσεων 

που έχουν εξασφαλιστεί με εισήγηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από 

προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 26 
ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

Για τα λοιπά θέματα που δεν προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη 

παραπέμπουμε στις διατάξεις των νόμων που αναφέρονται στην αρχή της παρούσας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΓΙΔΟΘΕΣΙΑΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 

ΤΜΗΜΑ Α 

  
Δημοτική ή Τοπική   

Κοινότητα 
Προστατ/να 

Δένδρα 
Αριθμός 
Παγίδων 

Αριθμός 
Ημερομισθίων 

ανά αλλαγή 

Προτεινόμενος  
Αριθμός Παγιδοθετών 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ & ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ  

1 ΔΡΟΣΙΑ 80.000 80 2 1 x 2Ημ ή 2x 1Ημ 

2 ΑΝΘΗΔΟΝΑ 73.000 73 2 1 x 2Ημ ή 2x 1Ημ 

3 ΒΑΘΥ 90.000 90 2 1 x 2Ημ ή 2x 1Ημ 

4 ΦΑΡΟΣ 23.500 24 

5 ΠΑΝΤΕΙΧΙ 25.500 26 
1 1 x 1Ημ 

6 ΠΟΛΙΤΙΚΑ 22.000 22 

7 ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑ 40.000 40 
1,5 1 x 1,5 Ημ 

ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ          

8 ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ 60.000 60 1,5 1 x 1,5 Ημ 

9 ΑΝΩ ΒΑΘΕΙΑ 30.500 30 1 1 x 1Ημ 

10 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 38.500 39 1 1 x 1Ημ 

11 ΓΥΜΝΟ 109.000 109 3 3x1Ημ ή (1x2Hμ+1x1Ημ) 

ΤΜΗΜΑ B 

  
Δημοτική ή Τοπική   

Κοινότητα 
Προστατ/να 

Δένδρα 
Αριθμός 
Παγίδων 

Αριθμός 
Ημερομισθίων 

ανά αλλαγή 

Προτεινόμενος  
Αριθμός Παγιδοθετών 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ   

1 ΛΙΜΝΗ 84.000 84 2 1 x 2Ημ ή 2x 1Ημ 

2 ΚΕΧΡΙΕΣ 45.000 45 

3 ΔΑΦΝΗ 13.000 13 
1,5 1 x 1,5 Ημ 

4 ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΙ 25.500 26 1 1 x 1Ημ 

5 ΣΚΕΠΑΣΤΗ 29.000 29 

6 ΚΕΡΑΜΕΙΑ 26.000 26 
1,5 

1 x 1,5 Ημ ή 

(1x1Ημ+1χ0,5Ημ) 

7 ΣΤΡΟΦΥΛΙΑ 46.000 46 

8 ΚΗΡΙΝΘΟΣ 10.500 11 

1 x 1,5 Ημ ή 

(1x1Ημ+1χ0,5Ημ) 

1 x 1,5 Ημ ή 

(1x1Ημ+1χ0,5Ημ) 

9 ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ 58.000 58 1,5 1 x 1,5 Ημ 

10 ΑΧΛΑΔΙ 39.000 39 1 1 x 1Ημ 

11 ΚΟΤΣΙΚΙΑ – ΠΑΠΑΔΕΣ 33.000 33 1 1 x 1Ημ 

ΤΜΗΜΑ Γ 

  
Δημοτική ή Τοπική   

Κοινότητα 
Προστατ/να 

Δένδρα 
Αριθμός 
Παγίδων 

Αριθμός 
Ημερομισθίων 

ανά αλλαγή 

Προτεινόμενος  
Αριθμός Παγιδοθετών 

ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ    

1 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 43.000 43 1 1 x 1Ημ 

2 
ΑΓΙΟΣ 

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 
88.000 88 2 1 x 2Ημ ή 2x 1Ημ 

3 Ν. ΣΙΝΑΣΟΣ 70.500 71 

4 ΝΕΟΧΩΡΙ 19.000 19 
2 1 x 2Ημ ή 2x 1Ημ 
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5 
ΚΑΜΑΡΙΑ-

ΜΟΝΟΚΑΡΥΑ 
45.000 45 

6 ΒΟΥΤΑΣ 22.500 23 

1,5 
1 x 1,5 Ημ ή 

(1x1Ημ+1χ0,5Ημ) 

7 ΓΕΡΑΚΙΟΥ 15.000 15 0,5 1 x 0,5 Ημ 

8 ΑΥΓΑΡΙΑ 24.000 24 

9 ΓΑΛΑΤΣΩΝΑ 5.500 6 
1 1 x 1Ημ ή 2x0,5 ημ 

10 ΑΓΔΙΝΕΣ 16.000 16 0,5 1 x 0,5 Ημ 

11 ΩΡΕΟΙ 40.500 41 1 1 x 1Ημ 

12 Ν. ΠΥΡΓΟΣ 35.500 36 1 1 x 1Ημ 

13 ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 55.000 55 1 1 x 1Ημ 

14 ΑΓΙΟΣ 130.000 130 3 3x1Ημ ή (1x 2Hμ+1x1Ημ) 

15 Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ 136.000 136 

16 ΗΛΙΑ (ΠΟΛΥΛΟΦΟΣ) 12.500 13 
4 

4x1Ημ ή 2x2Hμ ή 

(3x1ημ+1x1Ημ) 

17 ΓΙΑΛΤΡΑ 72.500 73 2 1 x 2Ημ ή 2x 1Ημ 

18 ΛΙΧΑΔΑ 84.000 84 2 1 x 2Ημ ή 2x 1Ημ 

19 ΑΣΜΗΝΙΟ 32.000 32 

20 ΑΡΤΕΜΙΣΙΟ 25.500 26 

21 ΓΟΥΒΕΣ 32.000 32 

2 1 x 2Ημ ή 2x 1Ημ 

22 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 18.500 19 0,5 1 x 0,5 Ημ 

23 ΑΓΡΙΟΒΟΤΑΝΙ 17.500 18 0,5 1 x 0,5 Ημ 

24 ΒΑΣΙΛΙΚΑ 40.000 40 1 1 x 1Ημ 

ΤΜΗΜΑ Δ 

  
Δημοτική ή Τοπική   

Κοινότητα 
Προστατ/να 

Δένδρα 
Αριθμός 
Παγίδων 

Αριθμός 
Ημερομισθίων 

ανά αλλαγή 

Προτεινόμενος  
Αριθμός Παγιδοθετών 

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ      

1 ΚΥΜΗ  37.000 37 

2 ΚΑΛΗΜΕΡΙΑΝΟΙ 7.000 7 
1 3x1Ημ ή (1x2Hμ+1x1Ημ) 

3 ΒΙΤΑΛΑ 9.500 10 

4 ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΟΙ 13.000 13 

5 ΠΥΡΓΟΣ 14.000 14 

6 ΜΑΛΕΤΙΑΝΟΙ 3000 3 

1 1 x 1Ημ 

7 ΟΞΥΛΙΘΟΣ 52.500 53 

8 ΕΝΟΡΙΑ  15.000 15 

9 ΠΛΑΤΑΝΑ 4.300 5 

10 ΑΝΩ ΠΟΤΑΜΙΑ 12.000 12 

2 1 x 2Ημ ή 2x 1Ημ 

11 ΟΡΙΟ 24.500 25 

12 ΟΚΤΩΝΙΑ 44.000 44 
1,5 1 x 1,5 Ημ 

13 ΒΡΥΣΗ 27.500 28 

14 ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ 4.000 4 

15 ΚΡΕΜΑΣΤΟ 6.000 6 

16 ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΣΙΟΣ 8.000 8 

17 ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ 19.500 20 

18 ΚΑΔΙ 7.000 7 

19 ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ 11.500 12 

2 1 x 2Ημ ή 2x 1Ημ 
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20 ΚΗΠΟΙ 26.000 26 

21 ΑΝΩ ΚΟΥΡΟΥΝΙ 7.000 7 

22 ΚΑΤΩ ΚΟΥΡΟΥΝΙ 5.000 5 

1 1 x 1Ημ 

23 ΑΥΛΩΝΑΡΙ-ΠΥΡΓΙ  73.000 73 2 1 x 2Ημ ή 2x 1Ημ 

24 ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 40.000 40 1 1 x 1Ημ 

25 ΝΕΟΧΩΡΙ- ΔΑΦΝΗ 38.000 38 1 1 x 1Ημ 

26 ΑΧΛΑΔΕΡΗ 66.500 67 2 1 x 2Ημ ή 2x 1Ημ 

27 ΜΟΝΟΔΡΥ 52.000 52 1 1 x 1Ημ 

28 ΩΡΟΛΟΓΙ 50.000 50 1 1 x 1Ημ 

29 ΛΕΠΟΥΡΑ 15.000 15 

30 ΖΑΡΑΚΕΣ 40.000 40 
1,5 1 x 1,5 Ημ 

  ΣΥΝΟΛΟ 2.812.800 2.824     

ΤΜΗΜΑ Ε 

  
Δημοτική ή Τοπική   

Κοινότητα 
Προστατ/να 

Δένδρα 
Αριθμός 
Παγίδων 

Αριθμός 
Ημερομισθίων 

ανά αλλαγή 

Προτεινόμενος  
Αριθμός Παγιδοθετών 

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ      

1 ΣΚΥΡΟΣ 27.000 27 1 1 x 1Ημ 

            

  ΣΥΝΟΛΟ 27.000 27     
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 

 

ΔΗΜΟΣ …………………………… 

 

(1) (2) (3) 

α/α ΤΟΠΙΚΗ ή ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΓΙΔΟΘΕΤΩΝ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

π.χ.  

α/α Δροσιά 

 

 

3 

1) ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

Π 443789 

 

Αρ.Πρωτ.: 0000/00/00/2013 ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ή ΒΕΒΑΙΩΣΗ από το 

ελαιοκομικό μητρώο ή αντίγραφο της ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ( ΟΣΔΕ) 

 

Αρ.Πρωτ.: 0000/00/00/2013 (Δήμου …..) 

 

 

2) ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 

Η 487596 

Αρ.Πρωτ.: 0000/00/00/2013 ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ή ΒΕΒΑΙΩΣΗ από το 

ελαιοκομικό μητρώο ή αντίγραφο της ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ( ΟΣΔΕ) 

 

Αρ.Πρωτ.: 0000/00/00/2013 (Δήμου …..) 

 

 

3) ΤΟΥΛΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Σ 589657 

Αρ.Πρωτ.: 0000/00/00/2013 ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ή ΒΕΒΑΙΩΣΗ από το 

ελαιοκομικό μητρώο ή αντίγραφο της ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ( ΟΣΔΕ) 

 

Αρ.Πρωτ.: 0000/00/00/2013 (Δήμου …..) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ  
  ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΔΑΚΟΠΑΓΙΔΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

 ΤΜΗΜΑ Α 

  
Δημοτική ή Τοπική   

Κοινότητα 
Προστατ/να 

Δένδρα 
Αριθμός 
Παγίδων 

Αριθμός 
Ημερομισθίων 

ανά αλλαγή 

Ανώτερη τιμή προσφοράς σε 
€ ανά τοποθετημένη 

δακοπαγίδα για όλη τη 
δακική περίοδο 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ & ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ  

1 ΔΡΟΣΙΑ 80.000 80 2 

2 ΑΝΘΗΔΟΝΑ 73.000 73 2 

3 ΒΑΘΥ 90.000 90 2 

4 ΦΑΡΟΣ 23.500 24 

5 ΠΑΝΤΕΙΧΙ 25.500 26 
1 

6 ΠΟΛΙΤΙΚΑ 22.000 22 

7 ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑ 40.000 40 
1,5 

ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ      

8 ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ 60.000 60 1,5 

9 ΑΝΩ ΒΑΘΕΙΑ 30.500 30 1 

10 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 38.500 39 1 

11 ΓΥΜΝΟ 109.000 109 3 

2
9

,7
3

6
 €

 

ΤΜΗΜΑ B 

  
Δημοτική ή Τοπική   

Κοινότητα 
Προστατ/να 

Δένδρα 
Αριθμός 
Παγίδων 

Αριθμός 
Ημερομισθίων 

ανά αλλαγή 

Ανώτερη τιμή προσφοράς σε 
€ ανά τοποθετημένη 

δακοπαγίδα για όλη τη 
δακική περίοδο 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 

1 ΛΙΜΝΗ 84.000 84 2 

2 ΚΕΧΡΙΕΣ 45.000 45 

3 ΔΑΦΝΗ 13.000 13 
1,5 

4 ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΙ 25.500 26 1 

5 ΣΚΕΠΑΣΤΗ 29.000 29 

6 ΚΕΡΑΜΕΙΑ 26.000 26 
1,5 

7 ΣΤΡΟΦΥΛΙΑ 46.000 46 

8 ΚΗΡΙΝΘΟΣ 10.500 11 
1,5 

9 ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ 58.000 58 1,5 

10 ΑΧΛΑΔΙ 39.000 39 1 

11 ΚΟΤΣΙΚΙΑ – ΠΑΠΑΔΕΣ 33.000 33 1 

2
9

,7
3

6
 €

 

ΤΜΗΜΑ Γ 

  
Δημοτική ή Τοπική   

Κοινότητα 
Προστατ/να 

Δένδρα 
Αριθμός 
Παγίδων 

Αριθμός 
Ημερομισθίων 

ανά αλλαγή 

Ανώτερη τιμή προσφοράς σε 
€ ανά τοποθετημένη 

δακοπαγίδα για όλη τη 
δακική περίοδο 

ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ 

1 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 43.000 43 1 

2 ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 88.000 88 2 

3 Ν. ΣΙΝΑΣΟΣ 70.500 71 

4 ΝΕΟΧΩΡΙ 19.000 19 
2 

5 ΚΑΜΑΡΙΑ-ΜΟΝΟΚΑΡΥΑ 45.000 45 

6 ΒΟΥΤΑΣ 22.500 23 
1,5 

7 ΓΕΡΑΚΙΟΥ 15.000 15 0,5 

8 ΑΥΓΑΡΙΑ 24.000 24 

9 ΓΑΛΑΤΣΩΝΑ 5.500 6 
1 

10 ΑΓΔΙΝΕΣ 16.000 16 0,5 

11 ΩΡΕΟΙ 40.500 41 1 

2
9

,7
3

6
 €
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12 Ν. ΠΥΡΓΟΣ 35.500 36 1 

13 ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 55.000 55 1 

14 ΑΓΙΟΣ 130.000 130 3 

15 Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ 136.000 136 4 

16 ΗΛΙΑ (ΠΟΛΥΛΟΦΟΣ) 12.500 13 

17 ΓΙΑΛΤΡΑ 72.500 73 
2 

18 ΛΙΧΑΔΑ 84.000 84 2 

19 ΑΣΜΗΝΙΟ 32.000 32 2 

20 ΑΡΤΕΜΙΣΙΟ 25.500 26 

21 ΓΟΥΒΕΣ 32.000 32 

22 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 18.500 19 

0,5 

23 ΑΓΡΙΟΒΟΤΑΝΙ 17.500 18 0,5 

24 ΒΑΣΙΛΙΚΑ 40.000 40 1 

2
9

,7
3

6
 €

 

 
ΤΜΗΜΑ Δ 

  
Δημοτική ή Τοπική   

Κοινότητα 
Προστατ/να 

Δένδρα 
Αριθμός 
Παγίδων 

Αριθμός 
Ημερομισθίων 

ανά αλλαγή 

Ανώτερη τιμή προσφοράς σε 
€ ανά τοποθετημένη 

δακοπαγίδα για όλη τη 
δακική περίοδο 

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 

1 ΚΥΜΗ  37.000 37 

2 ΚΑΛΗΜΕΡΙΑΝΟΙ 7.000 7 
1 

3 ΒΙΤΑΛΑ 9.500 10 

4 ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΟΙ 13.000 13 

5 ΠΥΡΓΟΣ 14.000 14 

6 ΜΑΛΕΤΙΑΝΟΙ 3000 3 

1 

7 ΟΞΥΛΙΘΟΣ 52.500 53 

8 ΕΝΟΡΙΑ  15.000 15 

9 ΠΛΑΤΑΝΑ 4.300 5 

10 ΑΝΩ ΠΟΤΑΜΙΑ 12.000 12 

2 

11 ΟΡΙΟ 24.500 25 

12 ΟΚΤΩΝΙΑ 44.000 44 
1,5 

13 ΒΡΥΣΗ 27.500 28 

14 ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ 4.000 4 

15 ΚΡΕΜΑΣΤΟ 6.000 6 

16 ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΣΙΟΣ 8.000 8 

17 ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ 19.500 20 

18 ΚΑΔΙ 7.000 7 

19 ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ 11.500 12 

2 

20 ΚΗΠΟΙ 26.000 26 

21 ΑΝΩ ΚΟΥΡΟΥΝΙ 7.000 7 

22 ΚΑΤΩ ΚΟΥΡΟΥΝΙ 5.000 5 

1 

23 ΑΥΛΩΝΑΡΙ-ΠΥΡΓΙ  73.000 73 2 

24 ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 40.000 40 1 

25 ΝΕΟΧΩΡΙ- ΔΑΦΝΗ 38.000 38 1 

26 ΑΧΛΑΔΕΡΗ 66.500 67 2 

27 ΜΟΝΟΔΡΥ 52.000 52 1 

28 ΩΡΟΛΟΓΙ 50.000 50 1 

29 ΛΕΠΟΥΡΑ 15.000 15 

30 ΖΑΡΑΚΕΣ 40.000 40 
1,5 

2
9

,7
3

6
 €
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ΤΜΗΜΑ Ε 

  
Δημοτική ή Τοπική   

Κοινότητα 
Προστατ/να 

Δένδρα 
Αριθμός 
Παγίδων 

Αριθμός 
Ημερομισθίων 

ανά αλλαγή 

Ανώτερη τιμή προσφοράς σε 
€ ανά τοποθετημένη 

δακοπαγίδα για όλη τη 
δακική περίοδο 

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ 

1 ΣΚΥΡΟΣ 27.000 27 1 29,736 € 

 

 

ΟΛΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΕ ΤΟ Φ. Π. Α  13 % ΓΙΑ Είκοσι οκτώ(28) ημέρες παρακολούθησης:   

2.851  δακοπαγίδες χ 29,736 € ανά παγίδα = 84.777,336  πλέον ΦΠΑ 13%  11.021,05  ήτοι συνολική δαπάνη 

95.798,386€ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Ι. ΓΕΝΙΚΑ 

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναρτήσει τις δακοπαγίδες που αναφέρονται στην παρούσα 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (τις οποίες χορηγεί η Υπηρεσία). 

2. Η σήμανση-ανάρτηση, αλλαγές, απανάρτηση, καθαρισμός και παράδοση των παγίδων θα 
γίνει εντός του χρονικού διαστήματος από 10/6/2013 έως 1/11/2013. Οι ημερομηνίες 
σήμανσης-ανάρτησης και απανάρτησης των δακοπαγίδων θα καθοριστούν από τη Δ/νση 
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής  με έγγραφη εντολή.  

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

4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται πρόθυμα στις υποδείξεις των αρμοδίων 
υπαλλήλων της δακοκτονίας (Δ/ντή Εργασιών Δακοκτονίας – Εποπτών Δακοκτονίας  – 
Τομεαρχών και του  Λογιστική – Διαχειριστή της Δακοκτονίας). 

5. Σε περίπτωση που οι αναρτήσεις δακοπαγίδων δε γίνουν σύμφωνα με τους όρους και τις 
υποδείξεις της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, ο ανάδοχος πέραν των 
κυρώσεων που αναφέρονται στα άρθρα της παρούσας διακήρυξης δε θα αμείβεται για το 
εκτελεσθέν έργο την ημέρα αυτή και είναι υποχρεωμένος να τις ξανά αναρτήσει όπως 
αρχικά του είχε υποδειχθεί.  

6. Εφόσον ο ανάδοχος τηρήσει τις οδηγίες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής  
για την διαχείριση των δακοπαγίδων σύμφωνα με τα οριζόμενα,  δεν φέρει ευθύνη για την 
αποτελεσματικότητα των συλλήψεων αυτών. 

7. Οι δακοπαγίδες παρέχονται στον ανάδοχο δωρεάν και παραδίδονται σ΄ αυτόν από τον 
Διαχειριστή στην αποθήκη της Υπηρεσίας. Αυτές μεταφέρονται και διανέμονται στους 
παγιδοθέτες με ευθύνη & δαπάνη του αναδόχου. Θα γίνεται αυστηρός έλεγχος στη 
διαχείριση των υλικών και θα καταλογίζεται η αξία τους στον ανάδοχο. Η μεταφορά και 
φύλαξη των παγίδων σε όλα τα στάδια (Παραλαβή-Ανάρτηση-Αλλαγές-Απανάρτηση-
Καθαρισμός και Παράδοση στην Υπηρεσία) θα γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή λόγω του 
εύθραυστου υλικού τους. 

8. Ο ανάδοχος θα μεριμνά για την άριστη κατάσταση και λειτουργία των δακοπαγίδων. 

9.  Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι της Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας 
ή όμορης αυτής που εφαρμόζεται η παγιδοθεσία. Θα προτιμώνται οι έμπειροι 
παγιδοθέτες. 

10. Με ευθύνη του ανάδοχου θα πρέπει να λάβουν γνώση όλοι οι παγιδοθέτες των τεχνικών 
προδιαγραφών της παγιδοθεσίας. 

11. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για τη συνεργασία και την υποβοήθηση του τομεάρχη 
στη διαδικασία της δειγματοληψίας ελαιοκάρπου, όποτε και με όποιον τρόπο ζητηθεί από 
αυτόν.  

 

ΙΙ. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΓΙΔΟΘΕΣΙΑΣ 

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

Για την παγιδοθεσία  που θα γίνει τη τρέχουσα δακική περίοδο θα χρησιμοποιηθούν 
δακοπαγίδες γυάλινες τύπου Mcphail  που θα παραχωρηθούν από την Υπηρεσία μας. 

Οδηγίες εφαρμογής τους θα δοθούν εγγράφως προς τον ανάδοχο η τους ανάδοχους που θα 
προκύψουν από τον εν λόγω διαγωνισμό  πριν την έναρξη της παγιδοθεσίας. 

 

Β. ΕΦΑΡΜΟΓΗ  

ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΛΑΙΟΔΕΝΡΩΝ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΑΚΟΠΑΓΙΔΩΝ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωρίζει και να είναι σε θέση να εφαρμόσει τα συστήματα 
γεωπληροφορίας (GIS) και παγκόσμιο σύστημα προσδιορισμού θέσης (GPS) για την 
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ολοκληρωμένη διαχείριση των εφαρμογών που περιλαμβάνει τον μέγιστο έλεγχο αυτών, 
την διατήρηση δεδομένων δακοσυλλήψεων, όπως καταγραφή θέσης παγίδας και 
πληθυσμό συλληφθέντων δάκων ανά παγίδα αρσενικών και θηλυκών, καθώς και την 
μετέπειτα ανάλυση αυτών για τον προγραμματισμό των ψεκασμών καταπολέμησης του 
δάκου της ελιάς σε όσες ελαιοκομικές περιοχές που υποδειχθούν από την Δ/νση Α.Ο.Κ.  
Π.Ε. Ευβοίας. 

Οι δακοπαγίδες θα τοποθετηθούν μία ανά χίλια (1.000) περίπου  προστατευόμενα 
ελαιόδενδρα ομοιόμορφα κατανεμημένες εντός των ελαιώνων. 

 

1. ΣΗΜΑΝΣΗ  ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΩΝ 

Η ημερομηνία σήμανσης των ελαιοδένδρων από  τους παγιδοθέτες στα οποία θα 
αναρτηθούν οι δακοπαγίδες θα οριστεί από την Υπηρεσία. 

Η σήμανση θα γίνει με άσπρισμα του κορμού των ελαιοδένδρων, περιφερειακά σε 
δακτύλιο 50 εκατοστών και σε σημείο που να είναι ορατό από μεγάλη απόσταση. 

 

     2.ΑΝΑΡΤΗΣΗ-ΑΛΛΑΓΗ ΔΑΚΟΠΑΓΙΔΩΝ 

Η ημερομηνία ανάρτησης των δακοπαγίδων θα πραγματοποιηθεί σε ημερομηνία που θα 
καθοριστεί με δική μας εντολή, υπό την επίβλεψη των τεχνικών υπαλλήλων της Υπηρεσίας              
(Τομεαρχών Δακοκτονίας)  και του Τεχνικού Υπεύθυνου. 

Η ανάρτηση των δακοπαγίδων θα γίνεται όχι σε οποιοδήποτε ελαιόδενδρο, αλλά σε 
δένδρα με πλούσια  καρποφορία και κανονική ανάπτυξη. 

Απαγορεύεται η ανάρτηση σε ελαιόδενδρα, καχεκτικά, χωρίς καρποφορία και σε δέντρα 
που είναι κοντά σε δρόμο αγροτικό ή ταχείας κυκλοφορίας. 

Δεν τοποθετούνται παγίδες σε ελαιώνες που είναι ενταγμένοι στη Βιολογική Καλλιέργεια. 

Η ανάρτηση θα γίνεται στο Β.Δ τμήμα της κόμης του ελαιοδένδρου και σε σημείο σκιερό. 

Μετά την ανάρτηση των δακοπαγίδων θα φτιαχτεί ένα πρόχειρο σκαρίφημα, όπου θα 
αναγράφεται ο αριθμός της παγίδας, η τοποθεσία και ο ιδιοκτήτης του κτήματος. 

Η ομοιομορφία της αρίθμησης σκοπό έχει όταν αργότερα θα έχουμε δακοσυλλήψεις 
ορισμένων δακοπαγίδων σε μια τοποθεσία αυτές θα πρέπει να έχουν και συνεχόμενο 
αύξοντα αριθμό (δηλαδή στην ίδια τοποθεσία δεν θα πρέπει να έχουμε π.χ. τον 5, 30, 60, 
70  αριθμό παγίδας  αλλά αυτοί να είναι π.χ. 5 - 6 - 7 - 8  σε μια τοποθεσία). Η αρίθμηση 
των παγίδων κατά Τοπική ή Δημοτική Κοινότητα θα είναι χωριστή. 

Η πλήρωση (γέμισμα) της δακοπαγίδας θα γίνεται με το ελκυστικό διάλυμα, θειική 
αμμωνία 2%  (1 κουταλάκι του γλυκού). και νερό 98%. Η θειική αμμωνία θα δίδεται στους 
παγιδοθέτες δαπάνη του εργολάβου. 

Σε κάθε ημέρα αλλαγής (ένα ημερομίσθιο) ο παγιδοθέτης θα ετοιμάζει ελκυστικό διάλυμα 
12 κιλών ήτοι σε 11,760 κιλά  νερό θα προσθέσει 240 γραμμάρια θεϊκής αμμωνίας, θα 
αλλάζει 40 παγίδες και σε κάθε παγίδα θα ρίχνει 300cc διαλύματος. 

Σε περίπτωση που μετά το Σεπτέμβριο διαπιστώνεται ότι οι δακοπαγίδες δε λειτουργούν 
αντί για διάλυμα θειικής αμμωνίας θα γεμίζουν με διάλυμα υδρολυμένης πρωτεΐνης (4% 
πρωτεΐνη),  βόρακα (1,5% βόρακας του εμπορίου) και 94,5% νερό. 

Κατά την αλλαγή των δακοπαγίδων οι παγιδοθέτες θα πρέπει να καθαρίζουν τις παγίδες με 
άφθονο νερό. 

Οι αλλαγές των δακοπαγίδων θα γίνονται στις κατωτέρω ημέρες κάθε μήνα ανά 
πενθήμερο. 

1
η
     κάθε μήνα 

6
η
       

11
η
   

16
η
    

21
η
      

26η    

και  εάν ο παγιδοθέτης πραγματοποιεί και δεύτερο ημερομίσθιο σε κάθε αλλαγή τότε  οι  
μέρες είναι :  

2
η     

   κάθε μήνα 
7

η
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12
η
 

17
η
 

22
η
 

27
η 

Ένας παγιδοθέτης πραγματοποιεί το ανώτερο δύο (2) ημερομίσθια ανά αλλαγή παγίδων. 

Εάν μία από τις ανωτέρω ημέρες συμπέσει να είναι αργία (Κυριακή ή άλλη εορτή) τότε η 
αλλαγή θα γίνεται ή την προηγούμενη από την κανονική ημέρα, εάν πρόκειται για την 
πρώτη ημέρα αλλαγής, ή την  επόμενη από την κανονική ημέρα εάν πρόκειται για τη 
δεύτερη ημέρα αλλαγής. 

Κάθε παγιδοθέτης θα συμπληρώνει την καρτέλα της παγίδας (Υποδ. 3-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε) και 
θα συμπληρώνει το ημερήσιο Δελτίο Συλλήψεως δάκων (Υποδ. 4-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε) που θα 
είναι διπλότυπο και θα το παραδίδει στον τομεάρχη και με βάση αυτό θα ενημερώνει το 
αρχείο δακοσυλλήψεων.  

 

3.ΑΠΑΝΑΡΤΗΣΗ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

Με έγγραφη εντολή της υπηρεσίας θα απαναρτηθούν οι δακοπαγίδες την ίδια μέρα της 
τελευταίας αλλαγής, θα καθαριστούν και θα παραδοθούν στις αποθήκες της Υπηρεσίας που 
βρίσκονται στις περιοχές Βατώντα Ν. Αρτάκης και Ιστιαίας, μετά από υπογραφή σχετικού 
πρωτοκόλλου ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ που θα συνυπογράφεται από τον ΑΝΑΔΟΧΟ και 
εξουσιοδοτημένο όργανο της Υπηρεσίας. 

 

ΙΙI. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΓΙΔΟΘΕΤΩΝ 

Ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε μορφής ατύχημα του προσωπικού  

 

ΙV. ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΓΙΔΟΘΕΣΙΑΣ 

Οι εργασίες της παγιδοθεσίας  θα ελέγχονται από τον Δ/ντη εργασιών δακοκτονίας, τους 
επόπτες δακοκτονίας  και τους Τομεάρχες δακοκτονίας. Καθημερινά κατά τη διάρκεια της  
παγιδοθεσίας ο τομεάρχης  θα συμπληρώνει ένα ημερήσιο δελτίο (ανά Τοπική ή Δημοτική 
Κοινότητα) εργασίας παγιδοθέτη (διαχείρισης δακοπαγίδων) που θα του χορηγήσει η 
υπηρεσία, στο οποίο θα αναγράφονται το ονοματεπώνυμο του παγιδοθετών, η εργασία (π.χ. 
ανάρτηση - αλλαγή κ.λ.π.)  και ο αριθμός των παγίδων. 

Τα ημερήσια δελτία θα συνυπογράφονται από τον Ανάδοχο ή τον Τεχνικό Υπεύθυνο τον 
Τομεάρχη δακοκτονίας και τον Επόπτη δακοκτονίας και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία το 
αργότερο εντός του πρώτου 5νθημέρου του επόμενου μήνα (π.χ. για το μήνα Ιούνιο τα 
ημερήσια δελτία θα υποβληθούν έως τις 05-07-2013 και ούτω καθεξής). 

 

V. ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Η αμοιβή των παγιδοθετών  ανά ημερομίσθιο (αλλαγή 40 παγίδων) εξαρτάται από τη 
συμφωνία τους με τον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να τηρεί και να εφαρμόζει 
απαρέγκλιτα τις σχετικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, σε ότι αφορά την αμοιβή, την 
ασφάλισή τους κτλ. 

 

VΙ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο προϋπολογισμός του έργου αναλυτικά είναι ο κάτωθι: 

Ανώτερη προϋπολογιζόμενη δαπάνη/παγίδα είναι 29,736 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. για όλη την 
περίοδο. 

Σε όλη την περίοδο ανά 40 παγίδες θα πραγματοποιηθούν τουλάχιστον 28 ημερομίσθια 
ως εξής: 1 ημερομίσθιο κατά την σήμανση, 1 ημερομίσθιο κατά την ανάρτηση, 2 ή 3  
ημερομίσθια (αλλαγές) τον Ιούνιο, 6 ημερομίσθια (αλλαγές) τον Ιούλιο, 6 ημερομίσθια 
(αλλαγές) τον Αύγουστο, 6 ημερομίσθια (αλλαγές) τον Σεπτέμβριο και 5 ή 6  ημερομίσθια 
(αλλαγές) τον Οκτώβριο. Η τελευταία αλλαγή του Οκτωβρίου θα είναι το νωρίτερο 21/10/2013 
και θα περιλαμβάνει και απανάρτηση, πλύσιμο και συλλογή των παγίδων. 

Προϋπολογισμός έργου:  Αριθμός αναρτόμενων παγίδων 2851 Χ 29,736 ευρώ = 
84.777,336 χωρίς Φ.Π.Α. + 11.021,05 (13%) Φ.Π.Α.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Γ 

                

 

     

                 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
Ανάθεσης  διαχείρισης παγίδων τύπου Mcphail (παραλαβή, σήμανσης ελαιοδένδρων, ανάρτηση, 
αλλαγές, απανάρτηση, καθαρισμός, παράδοση) …………………………δακοπαγίδων ( ολογράφως και 

αριθμητικά) σε ………………… ελαιόδεντρα του συνόλου ή τμήματος…………….συνολικού ποσού 
………………. κατ’ εκτίμηση των επιστημονικών παραμέτρων μπορούν και  να μειωθούν. 

 

Στην …………… σήμερα  …  του μηνός …….του έτους 2013 ημέρα  ……… στα Γραφεία της Δ/νσης 

Αγροτικής Οικονομίας  και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας  οι παρακάτω 

υπογραφόμενοι: 

 

1. Ο Κλέαρχος Περγαντάς Περιφερειάρχης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

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

…………………………………………………………………………………….. με έδρα τ…………………………………… της 

Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας  που θα καλείται στο εξής ως ΑΝΑΔΟΧΟΣ ύστερα από την 

� με αριθ. ………………………….. απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας  

� την αριθμ. ……………….Κατακυρωτική Απόφαση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  

συμφώνησαν   και αποδέχτηκαν   τα παρακάτω: 

 

Άρθρο 1ο 

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

αυτός αναλαμβάνει την διαχείριση δακοπαγίδων σύμφωνα με τους όρους της ………………. 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, συνολικού αριθμού παγίδων …………………………σε …………………. περίπου 

ελαιόδεντρα του συνόλου η τμήματος  …………….  

2. Η αμοιβή ορίζεται σε ………….. € πλέον ΦΠΑ 13%  ανά τοποθετηθείσα παγίδα για όλη την 

περίοδο. Η πληρωμή θα γίνεται από την Οικονομική Υπηρεσία της Περιφερειακής 

Ενότητας με βάση τα νόμιμα παραστατικά και δικαιολογητικά με πιστώσεις από το 

λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών, που τηρείται στο Τ.Π.& Δ. με τίτλο Κεντρικοί 

Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών για την κάλυψη δαπανών δακοκτονίας, απόφαση 

8423/1-3-2013 ΥΠ. ΕΣ  

3. Η ανωτέρω τιμή υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΕΥΒΟΙΑΣ 
Ταχ. Δ/νση : Χαϊνά  93  Τ.Κ.  341  00  ΧΑΛΚΙΔΑ 
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4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρακολουθεί τις δακοπαγίδες σύμφωνα με τις οδηγίες της 

υπηρεσίας  με την ίδια τιμή όσες φορές χρειαστεί και τουλάχιστον 28 μέρες για όλα τα 

είδη διαχείρισης ( π.χ. σήμανση ανάρτηση αλλαγή απανάρτηση πλύσιμο αποθήκευση ). 

 

Άρθρο 2ο
 

1. Οι  εργασίες παγιδοθεσίας  θα γίνουν την περίοδο από 10/6 -1/11. Η έκταση και η 

ημερομηνία έναρξης της παγιδοθεσίας  θα καθορίζεται από τη Δ/νση Αγροτικής 

Οικονομίας και Κτηνιατρικής μετά από έγγραφη ανακοίνωση. 

2. Η διάρκεια της αλλαγής των παγίδων  δεν θα υπερβαίνει  τις δύο (2) συνεχείς ημέρες.  Σε 

περίπτωση που υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος πρέπει να ενημερώσει την 

υπηρεσία εγγράφως αυθημερόν. 

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρακολουθεί τις δακοπαγίδες  όσες φορές υποδειχθεί από 

την υπηρεσία. 

4. Ο Τεχνικός Σύμβουλος του Αναδόχου και ο  υπεύθυνος Τομεάρχης Δακοκτονίας θα 

παρακολουθούν και θα ελέγχουν την τεχνική εφαρμογή της παγιδοθεσίας . 

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το κατάλληλο και επαρκές, όπως ορίζεται από την 

διακήρυξη, προσωπικό και μέσα (υπεύθυνο τεχνικό σύμβουλο,παγιδοθέτες, μεταφορικά 

μέσα κ.λ.π.) 

6. Ο ανάδοχος θα σημάνει τα ελαιόδεντρα και θα αναρτήσει τις  δακοπαγίδες σε 

ημερομηνία που θα καθοριστεί με εντολή της υπηρεσίας, υπό την επίβλεψη των τεχνικών 

υπαλλήλων της Υπηρεσίας (Τομεαρχών δακοκτονίας) και του υπεύθυνου τεχνικού 

συμβούλου του αναδόχου. Για την σήμανση - ανάρτηση των δακοπαγίδων κάθε 

παγιδοθέτης θα πραγματοποεί δύο (2) ημερομίσθια ανά 40 παγίδες. 

7. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναρτήσει τις δακοπαγίδες ομοιόμορφα εντός των ελαιώνων 

ανά 1.000 περίπου ελαιόδεντρα η κάθε μία. Η ανάρτηση των δακοπαγίδων δεν θα γίνεται 

σε οποιοδήποτε ελαιόδεντρο, αλλά σε δένδρα με πλούσια  καρποφορία και κανονική 

ανάπτυξη. Απαγορεύεται η ανάρτηση σε ελαιόδεντρα, καχεκτικά, χωρίς καρποφορία και 

σε ελαιόδεντρα που βρίσκονται κοντά σε δρόμο είτε αγροτικό είτε ταχείας κυκλοφορίας. 

8. Ο Ανάδοχος δεν θα τοποθετεί παγίδες σε ελαιώνες που είναι ενταγμένοι στη Βιολογική 

Καλλιέργεια. 

9. Ο Ανάδοχος θα αναρτά τις δακοπαγίδες στο Β.Δ τμήμα της κόμης του ελαιοδέντρου και σε 

σημείο σκιερό. 

10. Ο Ανάδοχος μετά την ανάρτηση των δακοπαγίδων θα παραδώσει στον τομεάρχη 

δακοκτονίας: α) αρχείο σε ηλεκτρονική μορφή όπου θα φαίνεται η καταγραφή της θέσης   

σύμφωνα με το  παγκόσμιο σύστημα προσδιορισμού θέσης (GPS)  κάθε αριθμημένης 

δακοπαγίδας ανά Τοπ. ή Δημ. Κοινότητα, β) θα διατηρεί τα δεδομένα των  

δακοσυλλήψεων ανά παγίδα αρσενικών και θηλυκών.  

11. Ο Ανάδοχος θα κάνει την πλήρωση (γέμισμα) της δακοπαγίδας με το ελκυστικό διάλυμα, 

θειική αμμωνία 2% (1 κουταλάκι του γλυκού) και νερό 98%. Η θειική αμμωνία θα δίδεται 

στους παγιδοθέτες δαπάνη του εργολάβου. 

12. Για κάθε ημέρα αλλαγής ο παγιδοθέτης θα ετοιμάζει ελκυστικό διάλυμα 12 κιλών ήτοι σε 

11,760 κιλά  νερό θα προσθέτει 240 γραμμάρια θεϊκής αμμωνίας, θα αλλάζει 40 παγίδες 

και σε κάθε παγίδα θα ρίχνει 300cc διαλύματος. 

13. Σε περίπτωση που μετά το Σεπτέμβριο διαπιστώνεται ότι οι δακοπαγίδες δε λειτουργούν 

αντί για διάλυμα θειικής αμμωνίας θα γεμίζουν με διάλυμα υδρολυμένης πρωτεΐνης (4% 

πρωτεΐνη),  βόρακα (1,5% βόρακας του εμπορίου) και 94,5% νερό. 

14.  Κατά την αλλαγή των δακοπαγίδων ο ανάδοχος θα εφιστά την προσοχή  στους 

παγιδοθέτες να καθαρίζουν τις παγίδες με άφθονο νερό. 

15.     Οι αλλαγές των δακοπαγίδων θα γίνονται στις κατωτέρω ημέρες κάθε μήνα ανά 

πενθήμερο. 
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1η     κάθε μήνα 

6η       

11η   

16η    

21η      

26η    

και  εάν ο παγιδοθέτης πραγματοποιεί και δεύτερο ημερομίσθιο σε κάθε αλλαγή τότε  οι 

μέρες είναι :  

2η        κάθε μήνα 

7η  

12η 

17η 

22η 

27η 

16. Ανώτερος αριθμός ημερών εργασίας ανά αλλαγή και ανά παγιδοθέτη είναι δύο (2).     

17. Εάν μία από τις ανωτέρω ημέρες συμπέσει να είναι αργία (Κυριακή ή άλλη εορτή) τότε η 

αλλαγή θα γίνεται ή την προηγούμενη από την κανονική ημέρα, εάν πρόκειται για την 

πρώτη ημέρα αλλαγής, ή την  επόμενη από την κανονική ημέρα εάν πρόκειται για τη 

δεύτερη ημέρα αλλαγής. 

 

ΑΠΑΝΑΡΤΗΣΗ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

18. Ο Ανάδοχος μετά από έγγραφη εντολή της υπηρεσίας θα απαναρτίσει τις δακοπαγίδες, 

την ημέρα της τελευταίας αλλαγής θα τις καθαρίσει και θα τις παραδώσει μετά από 

υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ που θα συνυπογράφεται 

από τον ΑΝΑΔΟΧΟ και εξουσιοδοτημένο όργανο της Υπηρεσίας. 

19.  Οι δακοπαγίδες παρέχονται δωρεάν και παραδίδονται στον Ανάδοχο στις αποθήκες της 

Υπηρεσίας που βρίσκονται στις περιοχές Βατώντα Ν. Αρτάκης και Ιστιαίας και 

μεταφέρονται και φυλάσσονται με δαπάνη και ευθύνη του/των αναδόχων σε ασφαλείς 

αποθηκευτικούς χώρους και μετά τη χρήση τους θα παραδίδονται πλέον στα μέσα αρχικής  

συσκευασίας τους. 

20. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται πρόθυμα στις υποδείξεις των Οργάνων της 

Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και να παίρνει τα αναγκαία μέτρα 

προστασίας του προσωπικού. 

 

 

Άρθρο 3ο
 

1. Ο ανάδοχος καταθέτει εγγύηση ίση προς το 10% του προϋπολογισμού του έργου που θα 

αναλάβει για την περιοχή  του ήτοι  ΕΥΡΩ …… … … … …  … … ……… …… …………… …… ………… 

… …… ……. για την καλή εκτέλεση του έργου  ως η Αριθμ………………………………. εγγυητική 

επιστολή της ………….…………………………………………………………Τράπεζας. 

2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, εκπίπτει υπέρ της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής κατά  το ποσοστό  των μη εκτελεσθέντων έργων  και  ο ανάδοχος  

αποκλείεται προσωρινά ή μόνιμα του δικαιώματος συμμετοχής σε διαγωνισμό της Δ/νσης 

Αγροτικής  Οικονομίας και Κτηνιατρικής. 

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

διακοπής της παγιδοθεσίας επιβάλλεται στον ανάδοχο πρόστιμο για κάθε μέρα 

αδικαιολόγητης καθυστέρησης  αυτής. 
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Συγκεκριμένα: 

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

της συμβατικής αξίας (χωρίς το ΦΠΑ) των αναρτηθέντων δακοπαγίδων. 

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

της συμβατικής αξίας (χωρίς το ΦΠΑ) των  αναρτηθέντων δακοπαγίδων. 

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

συμβατικής αξίας (χωρίς το ΦΠΑ) των αναρτηθέντων δακοπαγίδων. 

Το ποσό παρακρατείται από την αμοιβή ή την εγγύηση. 

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

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

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

λόγους ανωτέρας βίας.  

 

Άρθρο 4ο 

 

1. Η διαπίστωση της καλής εκτέλεσης της παγιδοθεσίας  γίνεται με πρακτικό που 

συντάσσεται και υπογράφεται από τον Επόπτη Δακοκτονίας και τον Ανάδοχο ή 

εκπρόσωπό του και θεωρείται από τον Δ/ντη  Δακοκτονίας. 

2. Το πρακτικό θα συντάσσεται βάση των ημερησίων δελτίων εργασίας τα οποία συντάσσει  

ο Τομεάρχης Δακοκτονίας σε συνεργασία με τον Επόπτη  και υπογράφει  ο ανάδοχος. 

3. Οι αναρτώμενες δακοπαγίδες θα υπολογίζονται από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & 

Κτηνιατρικής βάση των δικών της στοιχείων και των επιστημονικών παραμέτρων. 

4. Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  έχει το δικαίωμα, μείωσης των  

αναρτώμενων παγίδων ή μη πληρωμής του συνολικού αριθμού των αναρτώμενων 

δακοπαγίδων κάθε συνεργείου σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δείξει πλημμέλεια ή 

δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την αλλαγή αυτών ή η καρποφορία 

καταστραφεί από κάποιο αστάθμητο παράγοντα.  

5. Η Δ/νση  Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κατόπιν δειγματοληψίας για τη 

διαπίστωση της κατάστασης καρποφορίας, έχει το δικαίωμα περικοπής από το 

πρόγραμμα δακοκτονίας του ποσοστού εκείνου της έκτασης που για διάφορους λόγους 

(χαμηλή καρποφορία κ.λ.π.) δεν θεωρείται σκόπιμη η εφαρμογή ή η  συνέχιση του 

προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή η παρούσα σύμβαση θα ισχύει όπως έχει για την 

υπόλοιπη περιοχή.  

6. Απαγορεύεται με ποινή έκπτωσης  η εκχώρηση μέρους η του συνόλου του  

κατακυρωθέντος έργου από τον ανάδοχο χωρίς ειδική άδεια της Υπηρεσίας και υπογραφή 

σχετικής πράξης 

 

Άρθρο 5ο 

Ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε μορφής ατύχημα του προσωπικού του. Αποζημιώνει 

προστατεύει και  υπερασπίζεται με δικά του έξοδα κάθε πράξη η παράλειψη που προκαλεί σε 

τρίτους ο ίδιος, οι αντιπρόσωποι του η οι υπάλληλοί του κατά τη διάρκεια εκτέλεση της 

σύμβασης. Επίσης υποχρεούται να τηρεί και να εφαρμόζει απαρέγκλιτα τις σχετικές διατάξεις 

της εργατικής νομοθεσίας, σε ότι αφορά την αμοιβή, την ασφάλισή τους κτλ. 

 

Άρθρο 6ο 

    Η σύμβαση διέπεται  από το ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων. 

Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την εφαρμογή της 

σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική 
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επίλύσή.  Κάθε διαφορά που είναι αδύνατο να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω υπάγεται 

στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων Χαλκίδας. 

 

Τα ανωτέρω συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι, συντάχθηκε η παρούσα σε 

τέσσερα αντίτυπα και αφού υπογράφτηκαν, έλαβε ο καθένας από ένα αντίτυπο. 

  

Ο   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ                                    Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

 

 

 

 ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ                                                                      
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ 
                                                                               ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  1  
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας…………………………… 

Κατάστημα…………………………………….. 

(Δ/νση-οδός-αριθμός-Τ.Κ.-FAX) 

 

Ημερομηνία έκδοσης................................. 

ΕΥΡΩ........................................................ 

 

ΠΡΟΣ: 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

Διεύθυνση Αγροτ. Οικ./μίας & Κτην/κής 

Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας 

Ταχ. Δ/νση : Χαίνά 93 Τ.Κ. 341  00 ΧΑΛΚΙΔΑ 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ..........................ΕΥΡΩ................. 

 

- ΄Εχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

ΕΥΡΩ............................................υπέρ της εταιρείας ………………………….......................................... 

Δ/νση ..........................................................................................δια τη συμμετοχή της εις το 

διενεργούμενο διαγωνισμό της .............................................................., για τη 

............................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1/2013  προκήρυξή σας. 

- Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό 

απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη την δήλωσή σας, ολικά 

ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή 

μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

- Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγυητικής ύστερα από απλό έγγραφο της 

Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν την 

ημερομηνία λήξης της.  

- Η παρούσα ισχύει μέχρι την  ....................................................................................... 

- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο 

και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 

εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, 

όπως σχετικά αναφέρεται στην προκήρυξη. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 
 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας ……………………………… 

Κατάστημα ………………………………………… 

( Δ/νση οδός – αριθμός Τ.Κ. fax )       

Ημερομηνία έκδοσης ………………… 

ΕΥΡΩ…………………………………….  

 

Προς  
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

Διεύθυνση Αγροτ. Οικονομίας  & Κτηνιατρικής 

Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας 

Ταχ. Δ/νση : Χαϊνά 93 Τ.Κ.341  00  ΧΑΛΚΙΔΑ 

 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ……......................ΕΥΡΩ…………………… 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως 

μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ………………………… (και ολογράφως) …………………………...……….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωση μας, υπέρ της εταιρείας 

…………………………….…………………………………….Δ/νση ……………………………………………………... 

για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό 4382/01-04-2013 διακήρυξης ,  

προς κάλυψη αναγκών του έργου «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθησμών με 

τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail   στους ελαιώνες στα πλαίσια του 

Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2013 στην 

Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας» και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συμβατικής προ 

Φ.Π.Α. αξίας*……………………ΕΥΡΩ αυτής.       

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας 

ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 

βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας . 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την 31-12-

2013, όποτε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ . 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 

Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο 

των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά σας. 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ε 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  1  
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΓΙΔΟΘΕΤΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑ      No…………

Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝ/ΚΗΣ                    ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΚΟΠΑΓΙΔΩΝ) 

ΠΡΩΗΝ Τ.Π.Ε    Π.Ε. …………….                                                   ΠΑΓΙΔΟΘΕΤΗ ΕΤΟΥΣ ………………………

Α/Α

1

2

3

4

5

6

7

8

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 9

10

11

12

13

14

15

16

17

ΣΥΝΟΛΟ η ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

Ο ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ Ή Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

0

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ…………………………………………………………………………………………………

ΤΟΜΕΑΣ…………………………………………………………………………………………………………

ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ………………………………………………………………………

ΤΟΠ. Ή ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ………………………………………………………………

ΑΝΔΟΧΟΣ………………………………………………………………………………….....

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ……………………………………………………………………………

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΩΝ………………………………………………………………………

ΑΝΑΡΤΗΘΕΙΣΕΣ ΔΑΚΟΠΑΓΙΔΕΣ………………………………………………………………

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 ΠΑΓΙΔΟΘΕΤΕΣ

ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΛΛΑΓΗ/ ΑΝΑΡΤΗΣΗ
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  2  
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ  ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΓΙΔΟΘΕΤΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ      No…………

Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΑΚΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ  (ΜΗΝΑΣ………….)

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝ/ΚΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ Ή

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 1/7 2/7 6/7 7/7 11/7 12/7 16/7 17/7 21/7 22/7 26/7 27/7

1 80 75 80 75 80 75 80 75 80 75 80 75

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

ΣΥΝΟΛΟ η ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΟΙ ΕΠΟΠΤΕΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ 

ΑΜΟΙΒΗ

Σύνολο παγίδων Χ 

αμοιβή/παγίδα

ΠΑΓΙΔΑ

Κατακυρωθείσα 

τιμή/συνολικό 

αριθμό 

ημερομισθίων (28) Κύμη

α/α

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ  ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΔΑΚΟΠΑΓΙΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ……………………………….

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗ / ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΠΑΓΙΔΩΝ

6Χ155

 

 



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  3  
ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΑΓΙΔΑΣ 

ΤΟΜΕΑΣ ………………………………………………..  

ΠΑΓΙΔΟΘΕΤΗΣ …………………………………………….. ………………………….. 

ΑΡΙΘΜ. ΠΑΓΙΔΑΣ…………………… GPS: …………………….…………………. 

  

ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΔΑΚΟΙ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΔΑΚΟΙ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

Αρσενικοί Θηλυκοί Σύνολο 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

Αρσενικοί Θηλυκοί Σύνολο 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  4  
ΗΜΕΡΙΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΛΛΗΨΕΩΝ ΔΑΚΩΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΜΕΑΣ………………………….. 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ       ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ …………………………. 

Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ  ΠΑΓΙΔΟΘΕΤΗΣ …………………………… 

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝ/ΚΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ  
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