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ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Χρόνος διενέργειας διαγωνισμού
Ημερομηνία
Ημέρα
Ώρα
13/05/2013
ΔΕΥΤΕΡΑ
09.00 π.μ.

Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού
Ταχ. Δνση : Χαϊνά 93 -ΧΑΛΚΙΔΑ 1ος όροφος, 104 Γραφείο

Ημερομηνία αποστολής
για δημοσίευση
στην Εφημερίδα της Ε.Ε.

Ημερομηνία δημοσίευσης
στον Ημερήσιο Τύπο

Ημερομηνία δημοσίευσης
στο Φ.Ε.Κ.

02/04/2013

03/04/2013

05/04/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
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. Tην Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου
2004 (EL 134/30-04-2004) περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.
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 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 20ο «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 16ο «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 299/27-03-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας (αρ. πρακτικού 11) περί α) «έγκρισης διενέργειας ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού
διαγωνισμού με τίτλο «Έγκριση νέου διαγωνισμού και επιλογή αναδόχου-ων για το έργο
«Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια
του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου 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.
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Προκηρύσσουμε Δημόσιο Ανοικτό Διεθνή διαγωνισμό με έγγραφες και σφραγισμένες
προσφορές για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους
Δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του 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 για προβλεπόμενους δυόμιση (2,5)
δολωματικούς ψεκασμούς ορίζεται σε 457.242,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
ποσοστού 13%, πλέον ΦΠΑ 59.441,46 ευρώ, και συνολικά σε 516.683,46 ευρώ.
Ο ακριβής αριθμός των ψεκασμών θα εξαρτηθεί από επιστημονικά δεδομένα που
σχετίζονται με το μέγεθος του δακοπληθυσμού και τις κλιματολογικές συνθήκες.
2. Η διάρκεια του έργου ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως τις
15/11/2013.
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
έξι 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 διενεργείται στα γραφεία της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας ενώπιον
της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, ύστερα από την παρέλευση τουλάχιστον είκοσι
οκτώ (28) ημερών (παραγρ 4 & 5 & 6 του άρθρου 32 Π.Δ. 60/2007 και αριθμ 2012/S 221364401 προκαταρκτική προκήρυξη στην Εφημερίδα των Ευρ. Κοινοτήτων) από την ημέρα
αποστολής της περίληψης της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
6. Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους
προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω
αναφερομένου ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ.
7. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, από επιχειρήσεις
ημεδαπής ή αλλοδαπής, ομίλους, συνεταιρισμούς, ενώσεις νομικών ή φυσικών
προσώπων, κοινοπραξίες των ανωτέρω με οποιοδήποτε συνδυασμό που υποβάλλουν
κοινή προσφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αναλυτικό τεύχος διακήρυξης.
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) Φ 18/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)
στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων βαρύνουν την Ε.Ε και οι δαπάνες
δημοσίευσης 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.
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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
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Κοινοποίηση: - Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη

Επιτροπή Π.Ε. Εύβοιας
--- Οικονομική
Γεν. Δνση Π.Α.Ο.Κ.
Επιτροπή Π.Ε.
-- Οικονομική
Επιμελητήριο Εύβοιας
Ε. Ο .Μ. Μ .Ε . Χ.
16 11528 Αθήνα
-- Ξενίας
Πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας μας
Δ/νση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
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ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ

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

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό
ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής
Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2013
στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας »

Διάρκεια του Έργου: έως 15.11.2013
Προϋπολογισμός: τετρακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων διακοσίων σαράντα
δύο ευρώ.
(457.242,00 € )
μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Το έργο χρηματοδοτείται από Εθνικούς πόρους
ΧΑΛΚΙΔΑ 01/04/2013
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Συνοπτικά Στοιχεία Διαγωνισμού
Ημερομηνία
Αποστολής
προκαταρτικής προκήρυξης
για Δημοσίευση:
Ημερομηνία Αποστολής
προκήρυξης σύμβασης για
Δημοσίευση:
Ημερομηνία Αποστολής στο
ΦΕΚ
Ημερομηνίας Δημοσίευσης
στον Ημερήσιο Τύπο:
Καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών:

Στην Επίσημη Εφημερίδα των ΕΚ (ΕΕΕΚ): 19-11-2012
Αριθμ. 2012/S 225-370741
Στην Επίσημη Εφημερίδα των ΕΚ (ΕΕΕΚ): 03/04/2013
Τ. Δ.Δ.Σ. :

02-03-2013

03/04/2013
13/05/2013 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:

13/05/2013 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

Χρηματοδότηση

457.242,00 Ευρώ
Συνολικός ΦΠΑ ποσοστό 13% : 59.441,46 Ευρώ
Σύνολο: 516.683,46 Ευρώ
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 8423/01-032013 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 457.242,00 Ευρώ χωρίς
Φ.Π.Α. ποσοστού 13%, που αντιστοιχεί σε δυόμιση (2,5) δολωματικούς ψεκασμούς)
διενεργείται με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους
Δολωματικό ψεκασμό 2.839.800 ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής
Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας όπως
περιγράφονται στον Πίνακα Ι του Παράρτημα Α και σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές
του Παραρτήματος Β. Ο ακριβής αριθμός των δολωματικών ψεκασμών θα εξαρτηθεί από
επιστημονικά δεδομένα που σχετίζονται με το μέγεθος του δακοπληθυσμού και τις
κλιματολογικές συνθήκες.

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 13η Μαΐου 2013 ημέρα
Δευτέρα 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 8η Μαΐου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 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 από εδάφους δολωματικό ψεκασμό
ελαιοδένδρων και έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία
ή έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία άλλου πλην της Ελλάδας κράτους μέλους της Ε.Ε. ή
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και έχουν την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή
τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, εφόσον η
δραστηριότητά τους παρουσιάζει συνεχή δεσμό με την οικονομία του κράτους - μέλους της Ε.Ε.
ή ΕΟΧ ή τέλος έχουν συσταθεί σύμφωνα με την νομοθεσία τρίτων χωρών, που έχουν υπογράψει
τη συμφωνία δημοσίων συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε
με το Ν. 2513/97.
Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που λαμβάνει μέρος στην παρούσα διαδικασία δεν επιτρέπεται να
συμμετάσχει σε περισσότερες της μιας προσφοράς για κάθε ένα Τμήμα του Πίνακα Ι του
Παραρτήματος Α, με ποινή αποκλεισμού του συνόλου των προσφορών στις οποίες συμμετέχει.

ΑΡΘΡΟ 5
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Αποκλείονται από τη διαδικασία ανάθεσης παροχής υπηρεσιών όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια
του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 και συγκεκριμένα εάν:
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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.

ΑΡΘΡΟ 6
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1.ΚΥΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι προσφέροντες υποβάλλουν, επί ποινή αποκλεισμού, στον υποφάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»
τα κάτωθι δικαιολογητικά στην Ελληνική γλώσσα.
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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.
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
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).
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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
δικαιολογητικά:

ποινή

αποκλεισμού,

τα

ακόλουθα

Α) Δικαιολογητικά Πιστοποίησης Χρηματοοικονομικής Ικανότητας
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.

12
Αρ. Διακήρυξης 3/2013

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.
Β) Δικαιολογητικά Πιστοποίησης Τεχνικής Κατάρτισης
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.
Πρέπει να αποδεικνύεται η Ικανότητα συγκρότησης συνεργείων στο 90% των Δημοτικών ή
Τοπικών Κοινοτήτων για κάθε Τμήμα (Α έως ΣΤ) του Πίνακα Ι του Παραρτήματος Α της
παρούσας. Αν οι ελλείψεις είναι μεγαλύτερες του 10 % η προσφορά απορρίπτεται.
2. Σύμβαση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης Γεωπόνου ή Τεχνολόγου Φυτικής
Κατεύθυνσης για το διάστημα από 15/6/2013 έως 15/11/2013, εφόσον ο ίδιος ο ανάδοχος
δεν είναι Γεωπόνος ή Τεχνολόγος Φυτικής Κατεύθυνσης, καθώς επίσης αντίγραφο του
πτυχίου του Γεωπόνου και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
3. 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 15/6/2013 έως 15/11/2013.
(Αυτά θα παραμείνουν στο διαγωνιζόμενο να τα ελέγξει η επιτροπή είτε κατά την
αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών, είτε αν δημιουργηθεί πρόβλημα).
2. ότι για τα αναφερόμενα στην συνημμένη κατάσταση (ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ) ονοματεπώνυμα
αυτών που θα εργαστούν στη δακοκτονία, διαθέτουν άδειες οδήγησης, άδειες
κυκλοφορίας γεωργικών ελκυστήρων ή αγροτικών αυτοκινήτων και Απογραφικό
Δελτίο Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων (εν χρήσει)-( τα ψεκαστικά
μηχανήματα θα πρέπει να έχουν απογραφεί και να είναι καταχωρημένα στο Μητρώο
Επαγγελματικού Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων), 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).
3. ότι θα εξασφαλίσουν τον απαραίτητο αριθμό ψεκαστήρων πλάτης που απαιτούν τα
συνεργεία ψεκασμού και ότι σε κάθε συνεργείο θα υπάρχουν και δύο (2) εφεδρικοί
ψεκαστήρες.
4. ότι όλες οι υπογραφές των εργαζομένων που αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ είναι
γνήσιες.
5. Ότι θα παρέχει στους ψεκαστές μέσα προστασίας (φόρμες μάσκες γάντια κ.λ.π.) όπως
αναφέρονται στο Παράρτημα Β (Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας προκήρυξης,
τα οποία θα χρησιμοποιούν κατά την ώρα εκτέλεσης των ψεκασμών.
6. ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
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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
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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.
5. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει
στην 'Ένωση.
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.
6. Ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
α). Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά,
είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπο τους
εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης
προμηθευτών.
β). Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε
περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί
μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
γ). Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος
της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο
αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη
ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή.
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.
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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.
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 από εδάφους Δολωματικό ψεκασμό
ελαιοδέντρων, 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 : 3/2013
- Ημερομηνία διενέργειας Διαγωνισμού : 13-05-2013
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
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φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την
ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Στην περίπτωση αυτή ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς τοποθετείται στον κυρίως
φάκελο της προσφοράς και όχι στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».
7. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.
Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε επιτροπή διαγωνισμού
πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και να
σφραγίσει αυτή.
Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν
ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
8. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της
διακήρυξης.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της
προσφοράς.
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 (άδειες οδήγησης και άδειες κυκλοφορίας
γεωργικών ελκυστήρων ή αγροτικών αυτοκινήτων, απογραφικά δελτία ψεκαστικών
μηχανημάτων) 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
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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 συγκρότησης συνεργείων τουλάχιστον στο 90% των Δημοτικών ή Τοπικών
Κοινοτήτων για κάθε Τμήμα (Α έως ΣΤ) του Πίνακα Ι του Παραρτήματος Α της
παρούσας.
Ο ανάδοχος με την κατακύρωση του διαγωνισμού και την έναρξη των ψεκασμών
πρέπει να είναι ικανός να συγκροτήσει συνεργεία ψεκασμού σε κάθε Τοπική ή
Δημοτική Κοινότητα όπως αυτά παρουσιάστηκαν στο φάκελο συμμετοχής στο
διαγωνισμό και συγκεκριμένα στην κατατεθείσα κατάσταση σύμφωνα με τον Πίνακα ΙΙ
του Παραρτήματος Α.
Σε περίπτωση αδυναμίας συγκρότησης συνεργείων ψεκασμού μετά την έναρξη των
ψεκασμών 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.

•

Απασχολεί γεωπόνο ή Τεχνολόγο Φυτικής Κατεύθυνσης πλήρους και αποκλειστικής
απασχόλησης για το διάστημα από 15/6/2013 έως 15/11/2013.

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
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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
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.
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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 για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα
πλαίσια του προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2013 κατά
τα οριζόμενα στην παρούσα είναι για πέντε (5) μήνες (από 15/6 έως 15/11) .

ΆΡΘΡΟ 13
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
1. Η προσφερόμενη τιμή θα αφορά 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 προστατευόμενο ελαιόδεντρο. Οι
αριθμοί θα γράφονται αριθμητικώς με τρία (3) δεκαδικά ψηφία και ολογράφως.
3. Προσφορές που αναφέρονται σε άλλο τρόπο αμοιβής του αναλαμβανόμενου έργου
απορρίπτονται.
4. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ.
5. Η αξία του ψεκασμού υπόκειται σε κρατήσεις 3,072% για Μ.Τ.Π.Υ. και χαρτόσημο
(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 Ι του
Παραρτήματος Α.

ΆΡΘΡΟ 14
ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί δικαίωμα αύξησης του αριθμού των ψεκασμών στην
περίπτωση που οι κλιματολογικές συνθήκες ή το ύψος του δακοπληθυσμού το απαιτούν.
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Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα εξαίρεσης περιοχών ενός Τμήματος στις οποίες
διαπιστώνει ότι δεν υφίστανται οι απαραίτητες προϋποθέσεις εφαρμογής του προγράμματος
(δακοκτονία εφαρμόζεται όταν η καρποφορία ελαιοδέντρων είναι μεγαλύτερη από 25% για τις
ελαιοποιήσιμες και 20% για τις βρώσιμες και εξασφαλίζεται συνεργασία με τις τοπικές αρχές)
καθώς και διενέργειας λιγότερων ψεκασμών από αυτών που αναφέρονται στην παρούσα
διακήρυξη αν το ύψος του δακοπληθυσμού δεν επιβάλλει τη διενέργεια ψεκασμού.
Δεν θα εφαρμοστεί το Πρόγραμμα της Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της
Ελιάς 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).
3. Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν καταρχήν:
α. Την ημερομηνία έκδοσης.
β. Τον εκδότη.
γ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται.
δ. Τον αριθμό της εγγύησης.
ε. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.
στ. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προσφέροντα υπέρ του οποίου εκδίδεται η
εγγύηση.
ζ. Τους όρους ότι:
(Ι) Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της
ένστασης της διζήσεως.
(ΙΙ) το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας που τηρεί το
διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από
απλή έγγραφη ειδοποίηση.
(ΙΙΙ) σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
(ΙV) ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της
εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν
από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό
α. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε
ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης (για δυόμιση (2,5)
ψεκασμούς) των τμημάτων Α ΄ έως ΣΤ΄ των περιοχών εφαρμογής δακοκτονίας με
ΦΠΑ και συντάσσεται σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ.
β. Η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 και τα
ακόλουθα:
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(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
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 δυόμιση
(2,5) ψεκασμών και τυχόν επιπλέον εστιακών διαβροχών για το τμήμα Α ΄, Β΄, Γ΄, Δ΄,
Ε΄, ΣΤ΄ εφαρμογής δακοκτονίας, 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.
6. Αν η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης εξαντληθεί ή μειωθεί λόγω των κυρώσεων,
τότε προ της έναρξης κάθε ψεκασμού θα πρέπει να ανατιμάται στην αρχική της τιμή.
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ΆΡΘΡΟ 16
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΑΝΑΘΕΣΗΣ
1. Στον προσφέροντα στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η υπηρεσία, αποστέλλεται
σχετική ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
α. Την προς ψεκασμό περιοχή
β. Τον αριθμό των ελαιοδέντρων
γ. Την τιμή ανά προστατευόμενο ελαιόδεντρο
δ. Τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους της διακήρυξης και της
πρόσκλησης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων τούτων.
ε. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης
2. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης
που ακολουθεί έχει μόνο αποδεικτικό χαρακτήρα.
3. Ο προσφέρων στον οποίο κατακυρώθηκε η εργασία υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα
(10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της
σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και τη σχετική εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.
4. Εάν ο προσφέρων στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει τη
σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση Περιφερειάρχη, ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμόδιου οργάνου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007.

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 όλοι οι ψεκασμοί στο τέλος της περιόδου
ψεκασμών (15-11-2013) έχουν γίνει σύμφωνα με όλους τους όρους της προκήρυξης.

ΆΡΘΡΟ 18
ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΨΕΚΑΣΜΩΝ
Ο χρόνος ψεκασμού διαρκεί 5 μήνες (από 15/6 έως 15/11).
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ΆΡΘΡΟ 19
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ
1. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης της έναρξης ή περάτωσης ή ενδιαμέσου
διακοπής συγκεκριμένου ψεκασμού επιβάλλεται στον ανάδοχο πρόστιμο για κάθε μέρα
αδικαιολόγητης καθυστέρησης των ψεκασμών.
Συγκεκριμένα:
Για καθυστέρηση μίας (1) ημέρας στον ανάδοχο καταλογίζεται πρόστιμο ίσο με 0,5% της
συμβατικής αξίας (χωρίς το ΦΠΑ) των ψεκαζομένων ελαιοδέντρων που αναφέρονται
στην εντολή ψεκασμού.
Για την καθυστέρηση δύο (2) ημερών στον ανάδοχο καταλογίζεται πρόστιμο ίσο με 2%
της συμβατικής αξίας (χωρίς το ΦΠΑ) των ψεκαζομένων ελαιοδέντρων που αναφέρονται
στην εντολή ψεκασμού.
Για καθυστέρηση τριών ημερών στον ανάδοχο καταλογίζεται πρόστιμο ίσο με 5% της
συμβατικής αξίας (χωρίς το ΦΠΑ) των ψεκαζομένων ελαιοδέντρων που αναφέρονται
στην εντολή ψεκασμού.
Το ποσό παρακρατείται από την αμοιβή ή την εγγύηση.
2. Αν η καθυστέρηση είναι άνω των τριών (3) ημερών ο ανάδοχος κατόπιν αποφάσεως του
Περιφερειάρχη κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα απ΄ αυτήν
και επιβαρύνεται με τη διαφορά μεταξύ δύο προσφορών για όλους τους υπόλοιπους
ψεκασμούς.
3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, εκπίπτεται υπέρ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατά το
ποσοστό των μη εκτελεσθέντων έργων και ο ανάδοχος αποκλείεται προσωρινά ή μόνιμα
του διαγωνισμού της δακοκτονίας. Επίσης καταλογίζεται σε βάρος του ζημιά που άμεσα ή
έμμεσα έχει προκύψει από τη μη εκτέλεση της σύμβασης.
4. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος αν η καθυστέρηση οφείλεται στην υπηρεσία ή σε
λόγους ανωτέρας βίας. Η επίκληση λόγων ανώτερης βίας μπορεί να γίνεται αυθημερόν
(24 ώρες) και εντός τριών (3) ημερών η προσκόμιση των αποδεικτικών στοιχείων.
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 των ψεκασμών γίνεται με πρακτικό που συντάσσεται
και υπογράφεται από τον Διευθυντή Εργασιών Δακοκτονίας, τους Επόπτες δακοκτονίας και
από τον ανάδοχο ή εκπρόσωπό του.
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Το πρακτικό θα συντάσσεται βάσει των ημερήσιων δελτίων εργασίας, τα οποία θα
συντάσσονται από τον Τομεάρχη και θα συνυπογράφονται και από τον ανάδοχο ή τον
εκπρόσωπό του.
Τα προστατευόμενα ελαιόδεντρα θα υπολογίζονται από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής βάσει των δικών της στοιχείων.
Σε περίπτωση διαφωνίας του ανάδοχου ως προς την ψεκασθείσα έκταση ή άλλο θέμα
παραπέμπεται σε επιτροπή καθοριζόμενη από το Δ/ντή Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
η απόφαση της οποίας είναι οριστική και τελεσίδικη και δεν υπόκειται σε κανένα ένδικο μέσο.

ΆΡΘΡΟ 22
ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Απαγορεύεται με ποινή έκπτωσης η εκχώρηση από τον ανάδοχο μέρους ή του
συνόλου του κατακυρωθέντος έργου, χωρίς ειδική έγκριση της υπηρεσίας και υπογραφή της
σχετικής πράξης.

ΆΡΘΡΟ 23
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 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 email 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
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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-ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
Για την πληρωμή της αξίας του ψεκασμού θα προσκομίζεται στην υπηρεσία Τιμολόγιο ή
Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ 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 γίνει μετά το πέρας των ψεκασμών και τη
σύνταξη του σχετικού πρακτικού διενέργειας ψεκασμού όπως προβλέπεται από την παρούσα
και θα καταβάλλεται με την έκδοση χρηματικού εντάλματος στο όνομά του από τη Δ/νση
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και σε βάρος των σχετικών πιστώσεων δακοκτονίας
αμέσως μετά την προσκόμιση των προβλεπόμενων εγγράφων και λοιπών δικαιολογητικών.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται πάντοτε αμέσως μετά των εκταμίευση των
πιστώσεων που έχουν εξασφαλιστεί με εισήγηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων από προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΑΡΘΡΟ 25
ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
Για τα λοιπά θέματα που δεν προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη
παραπέμπουμε στις διατάξεις των νόμων που αναφέρονται στην αρχή της παρούσας.

27
Αρ. Διακήρυξης 3/2013

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ-ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ
-ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΟ
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

Δημοτική ή Τοπική
Κοινότητα

Προστατ/να
Δένδρα

Αριθμός
Συνεργείων

ΤΜΗΜΑ Α- ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ & ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

1

ΔΡΟΣΙΑ

80.000

4

2
3
4
5
6
7

ΑΝΘΗΔΟΝΑ
ΒΑΘΥ
ΦΑΡΟΣ
ΠΑΝΤΕΙΧΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ

73.000
90.000
23.500
25.500
22.000
40.000
354.000

4
3
1
1
1
1
15

Σύνθεση Συνεργείων χ
Ημέρες Ψεκασμού

Ανώτερη τιμή
προσφοράς σε €
ανά
προστατευόμενο
ελαιόδενδρο

3 (Β+Ε)x5Η
(1Α+1ΑΑ+5Ψ) x 5Η
4 (Β+Ε)x6Η ή 3(Β+Ε)χ8Η
2(Β+Ε)x7Η+1 (B+E)x6H
(Β+Ε)x4Η
(Β+Ε)x5Η
(Β+Ε)x5Η
(Β+Ε)x5Η

0,062
0,062
0,062
0,062
0,062
0,062
0,062
0,062

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ A : 54.870,00 + 7.133,10 ΦΠΑ = 62.003,10 €
O υπολογισμός του Προϋπολογισμού έγινε ως εξής: προστατευόμενα δένδρα 354.000 χ 0,062€ χ 2,5 διαβροχές
= 54.870 € + ΦΠΑ 13% 7.133,00€ =62.003,10€.
Όπου Β= ελκυστήρας με βυτίο και οδηγό
Όπου Ψ = Εργάτης με ψεκαστήρα πλάτης
Όπου Ε= εργάτης που κρατά τον αυλό ( ψεκαστής )
Όπου Μ = Μεταφορέας με αγροτικό αυτοκίνητο
Όπου Α = Αρχιεργάτης
Όπου Η = Ημέρες εργασίας
Όπου ΑΑ = Αγροτικό αυτοκίνητο με τον οδηγό του

Δημοτική ή Τοπική
Κοινότητα

Προστατ/να
Δένδρα

Αριθμός
Συνεργείων

ΤΜΗΜΑ Β-ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

1

ΑΝΩ ΒΑΘΕΙΑ

30.500

1

2

ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ

60.000

4

3
4

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΓΥΜΝΟ
ΣΥΝΟΛΟ

38.500
109.000
238.000

1
4
10

Σύνθεση Συνεργείων χ
Ημέρες Ψεκασμού
(1Ψ+Β+Ε)x6H
2(Β+Ε)x5Η 1(Β+Ε)x6Η
(1Α+1ΑΑ+5Ψ)x4Η
(Β+Ε)x6Η
3(Β+Ε)x7Η+1(Β+Ε)x8Η

Ανώτερη τιμή
προσφοράς σε €
ανά
προστατευόμενο
ελαιόδενδρο
0,062
0,062
0,062
0,062
0,062

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β : 36.890,00 + 4.795,70 ΦΠΑ = 41.685,70 €
O υπολογισμός του Προϋπολογισμού έγινε ως εξής: προστατευόμενα δένδρα 238.000 χ 0,062€ χ 2,5 διαβροχές
= 36.890,00 + ΦΠΑ13% 4.795,70 =41.685,70€.
Όπου Β= ελκυστήρας με βυτίο και οδηγό
Όπου Ψ = Εργάτης με ψεκαστήρα πλάτης
Όπου Ε= εργάτης που κρατά τον αυλό ( ψεκαστής )
Όπου Μ = Μεταφορέας με αγροτικό αυτοκίνητο
Όπου Α = Αρχιεργάτης
Όπου Η = Ημέρες εργασίας
Όπου ΑΑ = Αγροτικό αυτοκίνητο με τον οδηγό του
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Δημοτική ή Τοπική
Κοινότητα
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ΛΙΜΝΗ
ΚΕΧΡΙΕΣ
ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΙ
ΣΚΕΠΑΣΤΗ
ΚΕΡΑΜΕΙΑ
ΣΤΡΟΦΥΛΙΑ
ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ
ΑΧΛΑΔΙ
ΚΟΤΣΙΚΙΑ – ΠΑΠΑΔΕΣ
ΚΗΡΙΝΘΟΣ
ΔΑΦΝΗ
ΣΥΝΟΛΟ

Προστατ/να
Δένδρα

Αριθμός
Συνεργείων

ΤΜΗΜΑ Γ-ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

84.000
45.000
25.500
29.000
26.000
46.000
58.000
39.000
33.000
10.500
13.000
409.000

3
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
16

Σύνθεση Συνεργείων χ
Ημέρες Ψεκασμού

Ανώτερη τιμή
προσφοράς σε € ανά
προστατευόμενο
ελαιόδενδρο

(Β+Ε)x7Η + (Β+Ε)x6Η +
(Β+Ε)x3Η
(Β+Ε)x6Η
(Β+Ε)x4Η
(Β+Ε)x3Η
(Β+Ε)x5Η
2 (Β+Ε)x4Η
3 (Β+Ε)x5Η
(1Α+1ΑΑ+5Ψ)x7Η
(1Α+1ΑΑ+5Ψ)x7Η
(Β+Ε)x2Η
(Β+Ε)x3Η

0,062
0,062
0,062
0,062
0,062
0,062
0,062
0,062
0,062
0,062
0,062
0,062

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ : 63.395,00 + 8.241,35 ΦΠΑ = 71.636,35€
O υπολογισμός του Προϋπολογισμού έγινε ως εξής: προστατευόμενα δένδρα 409.000 χ 0,062€ χ 2,5 διαβροχές
=63.395,00 + ΦΠΑ 13% 8.241,35 =71.636,35€.
Όπου Β= ελκυστήρας με βυτίο και οδηγό
Όπου Ε= εργάτης που κρατά τον αυλό ( ψεκαστής )
Όπου Α = Αρχιεργάτης
Όπου ΑΑ = Αγροτικό αυτοκίνητο με τον οδηγό του

Όπου Ψ = Εργάτης με ψεκαστήρα πλάτης
Όπου Μ = Μεταφορέας με αγροτικό αυτοκίνητο
Όπου Η = Ημέρες εργασίας

Δημοτική ή Τοπική
Κοινότητα
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
Ν.
ΣΙΝΑΣΟΣ
ΝΕΟΧΩΡΙ
ΚΑΜΑΡΙΑΒΟΥΤΑΣ
ΜΟΝΟΚΑΡΥΑ
ΑΥΓΑΡΙΑ
ΓΑΛΑΤΣΩΝΑ
ΩΡΕΟΙ
Ν. ΠΥΡΓΟΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
ΑΓΙΟΣ

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ
ΗΛΙΑ (ΠΟΛΥΛΟΦΟΣ)
ΓΙΑΛΤΡΑ
ΛΙΧΑΔΑ
ΑΣΜΗΝΙΟ
ΑΡΤΕΜΙΣΙΟ
ΓΟΥΒΕΣ
ΓΕΡΑΚΙΟΥ
ΑΓΡΙΟΒΟΤΑΝΙ
ΑΓΔΙΝΕΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΟ

Προστατ/να
Δένδρα

Αριθμός
Συνεργείων

ΤΜΗΜΑ Δ-ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ

43.000
88.000
70.500
19.000
45.000
22.500
24.000
5.500
40.500
35.500
55.000
130.000

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3

136.000
12.500
72.500
84.000
32.000
25.500
32.000
15.000
17.500
16.000
40.000
18.500
1.080.000

3
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
31

Σύνθεση Συνεργείων χ
Ημέρες Ψεκασμού

Ανώτερη τιμή
προσφοράς σε € ανά
προστατευόμενο
ελαιόδενδρο

(Β+Ε+2Ψ)x8H
(Β+Ε)x7Η
[(Β+E)+2Ψ]x6H
(Β+Ε)x8Η
(B + E)x5Η
(Β+Ε)x3Η
(Β+Ε+2Ψ)x4Η
(Β+Ε+2Ψ)x1H
(Β+Ε)x7Η
(Β+Ε)x7Η
(Β+Ε)x8Η
(Β+Ε)x5Η
2 (A+AA+8Ψ)x8Η
3 (A+AA+6Ψ)x7Η
2 (A+AA+6Ψ)x7Η
(A+Μ+8Ψ)x9Η
2 (Β+Ε)x8Η
2 (Β+Ε)x4Η
(Β+Ε+2Ψ)x5Η
(Β+Ε)x6Η
(A+AA+6Ψ)x3Η
(Β+Ε)x4Η
(A+AA+4Ψ)x3Η
(A+Μ+6Ψ)x8Η
(A+AA+6Ψ)x5Η

0,062
0,062
0,062
0,062
0,062
0,062
0,062
0,062
0,062
0,062
0,062
0,062
0,062
0,062
0,062
0,062
0,062
0,062
0,062
0,062
0,062
0,062
0,062
0,062
0,062

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ E : 167.400,00 + 21.762,00 ΦΠΑ = 189.162,00€
O υπολογισμός του Προϋπολογισμού έγινε ως εξής: προστατευόμενα δένδρα 1.080.000 χ 0,062€ χ 2,5 διαβροχές=
167.400,00 + ΦΠΑ 13% 21.762,00 =189.162,00€.
Όπου Β= ελκυστήρας με βυτίο και οδηγό
Όπου Ε= εργάτης που κρατά τον αυλό ( ψεκαστής )
Όπου Α = Αρχιεργάτης
Όπου ΑΑ = Αγροτικό αυτοκίνητο με τον οδηγό του

Όπου Ψ = Εργάτης με ψεκαστήρα πλάτης
Όπου Μ = Μεταφορέας με αγροτικό αυτοκίνητο
Όπου Η = Ημέρες εργασίας
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Δημοτική ή Τοπική
Κοινότητα
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Προστατ/να
Δένδρα

Αριθμός
Συνεργείων

ΤΜΗΜΑ Ε-ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

37.000
7.000
15.000
4.300
9.500
13.000
14.000
3000
52.500
12.000
27.500
8.000
19.500
7.000
11.500
7.000
5.000
4.000
6.000
26.000
73.000
66.500
24.500
44.000
52.000
40.000
38.000
50.000
15.000
40.000
731.800

2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
1
2
1
1
2
38

ΚΥΜΗ
ΚΑΛΗΜΕΡΙΑΝΟΙ
ΕΝΟΡΙΑ
ΠΛΑΤΑΝΑ
ΒΙΤΑΛΑ
ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΟΙ
ΠΥΡΓΟΣ
ΜΑΛΕΤΙΑΝΟΙ
ΟΞΥΛΙΘΟΣ
ΑΝΩ ΠΟΤΑΜΙΑ
ΒΡΥΣΗ
ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΣΙΟΣ
ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ
ΚΑΔΙ
ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ
ΑΝΩ ΚΟΥΡΟΥΝΙ
ΚΑΤΩ ΚΟΥΡΟΥΝΙ
ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ
ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ
ΚΗΠΟΙ
ΑΥΛΩΝΑΡΙ-ΠΥΡΓΙ
ΑΧΛΑΔΕΡΗ
ΟΡΙΟ
ΟΚΤΩΝΙΑ
ΜΟΝΟΔΡΥ
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΕΟΧΩΡΙ- ΔΑΦΝΗ
ΩΡΟΛΟΓΙ
ΛΕΠΟΥΡΑ
ΖΑΡΑΚΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ

Σύνθεση Συνεργείων χ
Ημέρες Ψεκασμού

Ανώτερη τιμή προσφοράς
σε € ανά προστατευόμενο
ελαιόδενδρο

2(Β+Ε)x4Η
(Β+Ε)x4Η •
(Β+Ε)x4Η •
(Β+Ε)x1Η •
(Β+Ε)x3Η •
(Β+Ε)x5Η •
(Β+Ε)x4Η •
(Β+Ε)x1Η •
2(Β+Ε)x8Η+(Β+Ε)x0,5Η
(Β+Ε)x2Η •
(Β+Ε)x4Η
(Β+Ε)x3Η
2(Β+Ε)x2Η
(Β+Ε)x3Η •
(Β+Ε)x2,5Η
(Β+Ε)x3Η
(Β+Ε)x3Η
(Β+Ε)x1Η
(Β+Ε)x1Η
(Β+Ε)x4,5Η
2(Β+Ε)x6H
1(Β+Ε)x6Η+1(Β+Ε)x5Η
(Β+Ε)x4Η
2(B+E)x5H
(Β+Ε)x8Η
(Β+Ε)x6Η
2(Β+Ε)x3Η
(Β+Ε)x7,5Η
(Β+Ε)x3Η
2(Β+Ε)x4Η

0,071
0,071
0,071
0,071
0,071
0,071
0,071
0,071
0,071
0,071
0,071
0,071
0,071
0,071
0,071
0,071
0,071
0,071
0,071
0,071
0,071
0,071
0,071
0,071
0,071
0,071
0,071
0,071
0,071
0,071
0,071

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ε : 129.894,50 + 16.886,29 ΦΠΑ = 146.780,79 €
O υπολογισμός του Προϋπολογισμού έγινε ως εξής: προστατευόμενα δένδρα 731.800 χ 0,071€ χ 2,5 διαβροχές
=129.894,50 + ΦΠΑ 13% 16.886,29=146.780,79€.
Όπου Β= ελκυστήρας με βυτίο και οδηγό
Όπου Ε= εργάτης που κρατά τον αυλό ( ψεκαστής )
Όπου Α = Αρχιεργάτης
Όπου ΑΑ = Αγροτικό αυτοκίνητο με τον οδηγό του

Όπου Ψ = Εργάτης με ψεκαστήρα πλάτης
Όπου Μ = Μεταφορέας με αγροτικό αυτοκίνητο
Όπου Η = Ημέρες εργασίας
• = Εφαρμογή 500 lit/ ημέρα ψεκαστικού υγρού

Δημοτική ή Τοπική
Κοινότητα

1

ΣΚΥΡΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ

Προστατ/να
Δένδρα

Αριθμός
Συνεργείων

ΤΜΗΜΑ ΣΤ-ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ

27.000
27.000

1
1

Σύνθεση Συνεργείων χ
Ημέρες Ψεκασμού

Ανώτερη τιμή προσφοράς
σε € ανά προστατευόμενο
ελαιόδενδρο

(Β+Ε)x5Η •

0,071
0,071

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤ :4.792,50 + 623,03 ΦΠΑ = 5.415,53 €
O υπολογισμός του Προϋπολογισμού έγινε ως εξής: προστατευόμενα δένδρα 27.000 χ 0,071€ χ 2,5 διαβροχές =
4.792,50 + ΦΠΑ 13% 623,03 =5.415,53€.
Όπου Β= ελκυστήρας με βυτίο και οδηγό
Όπου Ε= εργάτης που κρατά τον αυλό ( ψεκαστής )
Όπου Α = Αρχιεργάτης
Όπου ΑΑ = Αγροτικό αυτοκίνητο με τον οδηγό του

Όπου Ψ = Εργάτης με ψεκαστήρα πλάτης
Όπου Μ = Μεταφορέας με αγροτικό αυτοκίνητο
Όπου Η = Ημέρες εργασίας
• = Εφαρμογή 500 lit/ ημέρα ψεκαστικού υγρού
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ
ΔΗΜΟΣ …………………………
(1)
α/α

(2)

(3)

ΤΟΠΙΚΗ ή ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΕ ΒΥΤΙΟ
ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΥΛΟΦΟΡΩΝ Ή ΨΕΚΑΣΤΩΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ

π.χ.
α/α

Δροσιά

1) ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Π 443789
Ν 746

15

ΕΝΑΣ (1)

2) ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Η 487596
Ν 321
ΕΝΑΣ (1)

3) ΤΟΥΛΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Σ 589657
Ν 258
ΕΝΑΣ (1)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ι. ΓΕΝΙΚΑ

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει όλα τα δέντρα που αναφέρονται στην
προκήρυξη, ψεκάζοντας τα όσες φορές χρειαστεί με την ίδια τιμή.
Οι ψεκασμοί θα γίνουν από 15/6 έως 15/11. Η έκταση και η ημερομηνία έναρξης του
ψεκασμού θα καθορίζεται από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής μετά από
έγγραφη εντολή.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να αρχίσει τον ψεκασμό μέσα σε 24 ώρες από την ειδοποίηση
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην εντολή ή αν υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας, οι οποίοι
πρέπει να αναφερθούν εγγράφως εντός 24 ωρών από τον ανάδοχο στην υπηρεσία.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται πρόθυμα στις υποδείξεις των γεωπόνων της
δακοκτονίας (Επόπτες – Τομεάρχες).
Σε περίπτωση που ο ψεκασμός δεν γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις υποδείξεις της
Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, ο ανάδοχος πέραν των κυρώσεων που
αναφέρονται στα άρθρα της παρούσας διακήρυξης δε θα αμείβεται για το εκτελεσθέν
έργο την ημέρα αυτή και θα του καταλογίζεται και η αξία των χρησιμοποιηθέντων
φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού. Επί πλέον ο
χρόνος που χάθηκε μέχρι την εφαρμογή του σωστού ψεκασμού, λογίζεται σαν υστέρηση
έναρξης και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.
Εφόσον ο ανάδοχος τηρήσει τις οδηγίες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής για τους ψεκασμούς δεν φέρει ευθύνη για την αποτελεσματικότητα των
ψεκασμών.
Τα δακοκτόνα υλικά παρέχονται στον ανάδοχο δωρεάν και παραδίδονται σ΄ αυτόν από
την αποθήκη της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. Αυτά μεταφέρονται και
διανέμονται στα συνεργεία, ευθύνη αναδόχου.
Τα περισσεύματα κάθε ψεκασμού ή όποια άλλα αποθέματα, θα μένουν στον ανάδοχο, θα
φυλάσσονται σε κλειστούς και δροσερούς χώρους καλά ασφαλισμένους μέχρι τελικής
παράδοσης.
Για το σκοπό αυτό θα πρέπει ο ανάδοχος να ορίσει το χώρο καθώς και τον υπεύθυνο για
τη φύλαξη των υλικών δακοκτονίας και να το γνωστοποιήσει εγγράφως στη Δ/νση
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής .
Τα κενά δοχεία των δακοκτόνων υλικών είναι δημόσιο υλικό και αποτελούν και
αποδεικτικό υλικό χρήσης τους. Γι΄ αυτό θα τοποθετούνται χωρίς υπολείμματα στα
χαρτόκουτα που ήταν γεμάτα και θα παραδίδονται από τον ανάδοχο στην αποθήκη της
Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής .
Θα γίνεται αυστηρός έλεγχος στη διαχείριση των υλικών και θα καταλογίζεται η αξία τους
στους υπευθύνους της.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να ειδοποιεί τις Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες για την έναρξη των
ψεκασμών και να συνεργάζεται στενά με αυτές για τη σύνταξη προγράμματος ψεκασμού
των τοποθεσιών των Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων ανά ημέρα, ώστε να ειδοποιούνται
τόσο οι ελαιοπαραγωγοί όσο και οι κτηνοτρόφοι.
Ο ανάδοχος θα μεριμνά για την άριστη λειτουργία των ψεκαστικών μηχανημάτων και
ψεκαστήρων, έχοντας και αρκετά επιπλέον των απαραιτήτων σε ετοιμότητα (ρεζέρβες)
ώστε να μην παρουσιάζεται καμία καθυστέρηση την ώρα των ψεκασμών.
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10. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν την απαραίτητη από το νόμο ηλικία και μάλιστα θα
πρέπει να αποφεύγονται οι ακραίες ηλικίες (να είναι 20-60 ετών).
11. Ευθύνη του αναδόχου θα πρέπει να λάβουν γνώση όλοι οι εργάτες των τεχνικών
προδιαγραφών της δακοκτονίας.
12. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργασθεί με την υπηρεσία στην εκτέλεση του
προγράμματος συγκριτικών πειραματικών εργασιών καταπολέμησης του δάκου της ελιάς
έτους 2013 και συγκεκριμένα στη μελέτη εφαρμογής της τεχνολογίας GIS και GPS στη
διαχείριση για των από εδάφους δολωματικών ψεκασμών για την καταπολέμηση του
Δάκου της ελιάς στην Π.Ε. Εύβοιας. Η εργασία θα περιλαμβάνει την παρακολούθηση του
ίχνους της πορείας των τρακτέρ ψεκασμού σε τουλάχιστον μία Τοπ. ή Δημ. Κοινότητα που
θα του υποδειχθεί από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Εύβοιας.
ΙΙ. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΕΚΑΣΜΩΝ
Α. Σκευάσματα - Δοσολογίες
Για τους Ψεκασμούς που θα γίνουν την τρέχουσα δακική περίοδο θα χρησιμοποιηθούν
εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα που θα μας παραχωρηθούν από το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Οδηγίες εφαρμογής τους θα δοθούν
εγγράφως προς τον ανάδοχο ή τους ανάδοχους που θα προκύψουν από τον εν λόγω
διαγωνισμό πριν την έναρξη των ψεκασμών.
Β. Εφαρμογή
1. Κατά τον ψεκασμό θα διασπείρονται 300 cm3. περίπου ψεκαστικού διαλύματος ανά
ψεκαζόμενο δέντρο κανονικής ανάπτυξης. Θα ψεκάζονται όλα τα δέντρα σε ελαιώνες με
αραιή πυκνότητα δέντρων (λιγότερα από 10 δέντρα στο στρέμμα), ανά δεύτερο δέντρο
στους μέτριας πυκνότητας ελαιώνες (10-18 ελαιόδεντρα ανά στρέμμα) και ανά τρίτο
δέντρο στους πυκνούς ελαιώνες (περισσότερα από 18 δέντρα ανά στρέμμα).
2. Το ψεκαστικό μηχάνημα θα πρέπει να έχει μικρή πίεση (λιγότερη από 10 atm), ώστε το
ψεκαστικό υγρό να πέφτει συγκεντρωμένο με χοντρή σταγόνα (δ>1mm) για να μπορεί να
παραμένει περισσότερο χρόνο νωπό και προσελκυστικό για βόσκηση από το δάκο και να
μην ξηραίνεται γρήγορα.
3. Το μπεκ θα πρέπει να κλείνει κατά τη μετάβαση από δέντρο σε δέντρο, για να μην χάνεται
άσκοπα ψεκαστικό υγρό και για την προστασία του περιβάλλοντος.
4. Το ψεκαστικό υγρό θα πρέπει να κατευθύνεται στη βορινή πλευρά του δέντρου και στο
εσωτερικό του φυλλώματος ώστε να παραμένει περισσότερο χρόνο σε νωπή κατάσταση.
5. Ψεκασμοί δεν γίνονται τις απογευματινές ώρες λόγω συνθηκών υψηλών θερμοκρασιών,
περιορισμένης δυνατότητας ελέγχων και λόγω μειωμένης κίνησης του δάκου δύο ώρες
περίπου πριν τη δύση του ηλίου.
6. Το βυτίο θα πρέπει να είναι πάντοτε καλά σφραγισμένο και μετά το τέλος των ψεκασμών
να πλένεται με σόδα.
7. Τα βυτία και οι ψεκαστές μπορεί να παίρνουν νερό από πηγές, ποτάμια, ρυάκια και
πηγάδια, αν αυτό είναι πολύ καθαρό. Ποτέ όμως δεν θα προστίθενται τα εντομοκτόνα
κοντά σε αυτά.
8. Κατά την παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος πρέπει να γίνεται τριπλό πλύσιμο του
κενού συσκευασίας του εντομοκτόνου.
9. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλες τις δαπάνες καλής εφαρμογής και εξυπηρέτησης των
ψεκασμών, δηλαδή μεταφορά των εργατών, των δακοκτόνων υλικών, του νερού και την
παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος.
10. Για τις τοποθεσίες που δεν μπορεί να καλύψει το ψεκαστικό μηχάνημα (έλλειψη δρόμου,
μεγάλη κλίση εδάφους, αλλεπάλληλοι περιφραγμένοι ελαιώνες κ.λ.π.) θα πρέπει ο
ανάδοχος να διαθέτει 1-2 ψεκαστές με ψεκαστήρα πλάτης εργαζόμενοι παράλληλα με το
βυτίο, για την κάλυψη και αυτών των περιοχών. Αν οι περιοχές είναι εκτεταμένες σε
ορισμένες κοινότητες τότε θα πρέπει να συγκροτείται ένα επιπλέον συνεργείο με
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11.
12.

13.
14.
15.

ψεκαστήρες πλάτης. Οι περιοχές αυτές θα γνωστοποιηθούν από την Δ/νση Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής στον ανάδοχο.
Ο ανάδοχος φέρει την ευθύνη για να μην ψεκαστούν βιολογικά κτήματα με την
προϋπόθεση ότι αυτά έχουν σημανθεί περιμετρικά.
Το ψεκαστικό διάλυμα θα παρασκευάζεται και θα χρησιμοποιείται την ίδια ημέρα. Η αξία
μη χρησιμοποιηθέντος ψεκαστικού διαλύματος της ίδιας ημέρας, θα καταλογίζεται στον
ανάδοχο εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας (π.χ. απότομη μεταβολή του καιρού, εργατικό
ατύχημα κ.α.)
Αν χρειαστεί να απορριφθεί ψεκαστικό υγρό θα πρέπει να ανοίγεται ειδικός λάκκος στον
οποίο μετά το ψεκαστικό υγρό θα πρέπει να πέσει αρκετός ασβέστης και χώμα.
Η διάρκεια των ψεκασμών σε καμιά περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τις οκτώ (8)
συνεχόμενες ημέρες όπως επιβάλλει και ο νόμος για τη διεξαγωγή της δακοκτονίας.
Η απόδοση ενός ψεκαστικού συγκροτήματος (βυτίο, οδηγός και αυλοφόρος) δεν θα
υπερβαίνει τα 1.000 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά ημέρα (ψεκασμός περίπου 3.000
δέντρων) και σε ορισμένες δύσκολές περιοχές τα 500 λίτρα/ημέρα (ψεκασμός περίπου
1.500 δέντρων). Αυτό θα προκύψει από τη συνεργασία του αναδόχου και της Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και θα πρέπει να είναι γνωστό στην Υπηρεσία για
τους ελέγχους. Όταν πρόκειται για ψεκαστήρες πλάτης η εφαρμογή ψεκαστικού υγρού
ανά ψεκαστή δεν θα υπερβαίνει τα 150 λίτρα/ημέρα (ψεκασμός 500 δέντρων).

ΙΙΙ. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΨΕΚΑΣΜΩΝ
1. Ο ψεκασμός θα αρχίζει στο λυκαυγές και θα σταματάει όταν η θερμοκρασία υπερβαίνει
τους 28οC.
2. Δεν θα γίνονται ψεκασμοί όταν πρόκειται να βρέξει ή όταν φυσάει άνεμος περισσότερο
από πέντε (5) μποφόρ.
Για την εφαρμογή των παραπάνω την ευθύνη θα φέρουν οι επόπτες και οι τομεάρχες
δακοκτονίας, οι οποίοι θα πρέπει καθημερινά κατά τη διάρκεια των ψεκασμών να
παρακολουθούν τα δελτία καιρού.
IV. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ
Τα συνεργεία συγκροτούνται με ευθύνη και μέριμνα του αναδόχου όπως αυτά
αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη.
V. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΨΕΚΑΣΤΩΝ
Με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου, προκειμένου να είναι ασφαλής ο ψεκαστής
δακοκτονίας θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι κανόνες ορθής εφαρμογής
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, δηλαδή:
1. Να μην υπάρχουν διαρροές ψεκαστικού διαλύματος από τους ψεκαστήρες.
2. Ο ψεκαστής να χρησιμοποιεί αδιάβροχα πλαστικά γάντια, να φοράει ολόσωμη
αδιάβροχη φόρμα και καπέλο, κατάλληλη μάσκα για την αποφυγή εισπνοών, γυαλιά
για την προστασία των ματιών και ελαστικές μπότες.
3. Τα γάντια μετά από κάθε εφαρμογή πρέπει να πλένονται με σαπούνι πριν βγουν από
τα χέρια καθώς και η φόρμα μετά τη χρησιμοποίησή της.
Ο Ανάδοχος ευθύνεται για κάθε μορφής ατύχημα του προσωπικού.
VI. ΕΛΕΓΧΟΙ ΨΕΚΑΣΜΩΝ
Οι εργασίες της δακοκτονίας θα ελέγχονται από τον Δ/ντη εργασιών δακοκτονίας,
τους επόπτες δακοκτονίας και τους Τομεάρχες δακοκτονίας. Καθημερινά κατά τη διάρκεια
των ψεκασμών ο τομεάρχης θα συμπληρώνει ένα ημερήσιο δελτίο (ανά Τοπική ή Δημοτική
Κοινότητα), στο οποίο θα αναγράφονται τα ψεκαστικά μέσα, οι εργάτες, η ποσότητα του
ψεκαστικού διαλύματος που καταναλώθηκε, ο αριθμός των προστατευθέντων δέντρων κ.α.

34
Αρ. Διακήρυξης 3/2013

Τα ημερήσια δελτία θα συνυπογράφονται από τον ανάδοχο και τον τομεάρχη
δακοκτονίας και θα υποβάλλονται στην υπηρεσία το αργότερο σε μια εβδομάδα μετά το τέλος
του ψεκασμού.
Εάν διαπιστωθεί ότι διενεργείται ψεκασμός χωρίς τα απαραίτητα από τον νόμο μέσα
ατομικής προστασίας τότε ο ψεκασμός θα διακόπτεται από τον επιβλέποντα γεωπόνο.
VII. ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η αμοιβή των εργατών εξαρτάται από τη συμφωνία τους με τον ανάδοχο, ο οποίος
υποχρεούται να τηρεί και να εφαρμόζει απαρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας,
δηλαδή καταβολή των νομίμων αποδοχών, η οποία σε καμία περίπτωση δε μπορεί να είναι
κατώτερη των προβλεπομένων από τις οικείες Σ.Σ.Ε., ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και
ασφάλειας των εργαζομένων κτλ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

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

ΣΥΜΒΑΣΗ
ΠΟΣΟ ……………………………….. € ΜΕ ΦΠΑ
Για το Τμήμα ….. του έργου: «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό
ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης
του Δάκου της Ελιάς έτους 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας »
Ανάθεσης ψεκασμού με ψεκαστικά συνεργεία εδάφους ή ψεκαστικά συγκροτήματα εδάφους σε
………………… ελαιόδενδρα περίπου της περιοχής ευθύνης
……………. κατ’ εκτίμηση των
επιστημονικών παραμέτρων μπορούν να αυξηθούν ή 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.
την αριθμ. ………… Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το προσυμβατικό έλεγχο
συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα παρακάτω:
Άρθρο 1ο
1. Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την παραπάνω ιδιότητά του, αναθέτει στον δεύτερο και
αυτός αναλαμβάνει την εκτέλεση γενικών και τοπικών δολωματικών ψεκασμών με
ψεκαστικά συνεργεία εδάφους ή ψεκαστικά συγκροτήματα, σύμφωνα με τους όρους της
……./2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ανάλογα με τους εμφανιζόμενους δακοπληθυσμούς σε
…………………. περίπου ελαιόδενδρα της περιοχής …………….
2. Η αμοιβή ορίζεται σε ………………………. € πλέον ΦΠΑ 13% ανά προστατευόμενο
ελαιόδενδρο. Η πληρωμή θα γίνεται από την Οικονομική Υπηρεσία της Περιφερειακής
Ενότητας με βάση τα νόμιμα παραστατικά και δικαιολογητικά με πιστώσεις από το
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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.
4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ψεκάσει τα δένδρα με την ίδια τιμή όσες φορές χρειαστεί.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Άρθρο 2ο
Οι ψεκασμοί θα γίνουν την περίοδο από 15 Ιουνίου – 15 Νοεμβρίου 2013. Η έκταση και η
ημερομηνία έναρξης του ψεκασμού θα καθορίζεται από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής μετά από έγγραφη ή προφορική εντολή.
Η διάρκεια ψεκασμού δεν πρέπει να υπερβαίνει τις οκτώ (8) συνεχείς ημέρες. Ο Ανάδοχος
υποχρεούται να αρχίσει τον ψεκασμό την επόμενη ημέρα από την ειδοποίηση εκτός αν
ορίζεται διαφορετικά στην εντολή. Σε περίπτωση που υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας, ο
ανάδοχος πρέπει να ενημερώσει την υπηρεσία εγγράφως αυθημερόν.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ψεκάσει τα ανωτέρω δένδρα όσες φορές υποδειχθεί από την
υπηρεσία.
Ο υπεύθυνος Τομεάρχης Δακοκτονίας θα παρακολουθεί και θα ελέγχει την τεχνική
εφαρμογή των ψεκασμών, και θα καθορίζει την ώρα έναρξης, διακοπής και λήξης των
ψεκασμών.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το κατάλληλο και επαρκές όπως ορίζεται από την
διακήρυξη προσωπικό και μέσα (Γεωπόνο ή Τεχνολόγο Φυτικής Κατεύθυνσης,
αρχιεργάτες, ψεκαστές, ψεκαστήρες, μηχανοκίνητα ψεκαστικά, κατάλληλα μπέκ, κ.λ.π.)
Κατά τον ψεκασμό θα διασπείρεται 300 γρ. περίπου ψεκαστικού διαλύματος (πάντα στο
βορεινό τμήμα του δένδρου) ανά ψεκαζόμενο δένδρο κανονικής ανάπτυξης και ανάλογη
ποσότητα σε δένδρο μεγαλύτερης ή μικρότερης ανάπτυξης, θα ψεκάζονται όλα τα δένδρα
σε ελαιώνες με αραιή πυκνότητα δένδρων, και ανά 2ο δένδρο σε πυκνούς ελαιώνες ή
όπως ορίσει η υπηρεσία.
Οι δοσολογίες των εντομοκτόνων υλικών θα ορίζονται από τη Δ/νση Αγροτικής Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής και θα τηρούνται αυστηρά. Θα χρησιμοποιείται καθαρό νερό,
χωρίς άλατα και άλλα κατάλοιπα.
Τα δακοκτόνα υλικά παρέχονται δωρεάν, και θα φυλάσσονται ευθύνη των αναδόχων σε
σκιερούς και ασφαλείς χώρους και μετά τη χρήση τους θα παραδίδονται τα κενά πλέον
στα μέσα αρχικής συσκευασίας τους καθώς και κάθε ποσότητα που για διαφόρους
λόγους δεν έχει χρησιμοποιηθεί.
Το ψεκαστικό διάλυμα θα χρησιμοποιείται την ίδια μέρα της παρασκευής του. Η αξία του
μη χρησιμοποιηθέντος ψεκαστικού διαλύματος της ίδιας μέρας θα καταλογίζεται στον
ανάδοχο.
Ο ψεκασμός θα αρχίζει με την ανατολή του ηλίου και θα σταματά όταν η θερμοκρασία
υπερβαίνει τους 28 βαθμούς Κελσίου, όταν βρέχει ή πρόκειται να βρέξει, όταν φυσάει
πολύ δυνατός αέρας. Πάντως σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η διασπορά
ψεκαστικού διαλύματος πέραν των δύο βυτίων των 500 κg., εκτός και αν υποδειχθεί
διαφορετικά από τον Επόπτη δακοκτονίας.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται πρόθυμα στις υποδείξεις των Γεωπόνων της
Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, να παίρνει τα αναγκαία μέτρα προστασίας
του προσωπικού από την τοξικότητα των φυτοφαρμάκων και να φυλάσσει τα κενά δοχεία
συσκευασίας των δακοκτόνων υλικών.
Σε περίπτωση που ο ψεκασμός δε γίνεται σύμφωνα με τους παραπάνω όρους και
υποδείξεις της υπηρεσίας, ο ανάδοχος δε θα αμείβεται για το εκτελεσθέν έργο και θα του
καταλογίζεται η αξία του χρησιμοποιηθέντος ψεκαστικού διαλύματος.
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13. Εάν οι άλλοι παράγοντες είναι ευνοϊκοί για την επιτυχία του ψεκασμού και ο ψεκασμός
δεν είναι αποτελεσματικός (τούτο ελέγχεται από τις διενεργούμενες από την υπηρεσία
δειγματοληψίες, δακοσυλλήψεις μετά τον ψεκασμό) τότε η αποτυχία χρεώνεται στον
ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να επαναλάβει τον ψεκασμό με δικά του έξοδα.
14. Ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ατύχημα του προσωπικού ή των μέσων που χρησιμοποιεί
κατά τον ψεκασμό, και υποχρεούται να παίρνει τα κατάλληλα κατά περίπτωση μέτρα
(χρήση ειδικής φόρμας ψεκασμών κ.λ.π.) για την αποφυγή ατυχημάτων.
15. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ενημερώνει από την προηγούμενη ημέρα τους
κατοίκους και τους ελαιοπαραγωγούς των Τοπικών ή Δημοτικών Κοινοτήτων στην
ελαιοκομική περιφέρεια των οποίων πρόκειται να διενεργηθεί ψεκασμός.
16. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεργασθεί με την υπηρεσία στην εκτέλεση
πειραματικού προγράμματος που θα έχει σαν στόχο τη βελτίωση της διασποράς του
ψεκαστικού υγρού τον ακριβέστερο καθορισμό των ψεκαζόμενων περιοχών τον
αποτελεσματικότερο έλεγχο της κυκλοφορίας των ψεκαστικών μηχανημάτων μέσα στους
ελαιώνες.
Άρθρο 3ο
1. Ο ανάδοχος κατέθεσε εγγύηση ίση προς το 10% του συμβατικού ποσού ο υπολογισμός
έγινε για δυόμιση (2,5) διαβροχές και τυχόν επιπλέον εστιακών διαβροχών) χωρίς ΦΠΑ
ήτοι ΕΥΡΩ ………………………… …………………… ……………… ……………. για την καλή εκτέλεση του
έργου

ως

η

Αριθμ

………..……………………………….

εγγυητική

επιστολή

της

…………………………………………………………
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 συγκεκριμένου ψεκασμού επιβάλλεται στον ανάδοχο πρόστιμο για κάθε μέρα
αδικαιολόγητης καθυστέρησης των ψεκασμών.
Συγκεκριμένα:
Για καθυστέρηση μίας (1) ημέρας στον ανάδοχο καταλογίζεται πρόστιμο ίσο με 0,5%
της συμβατικής αξίας (χωρίς το ΦΠΑ) των ψεκαζομένων ελαιοδέντρων που
αναφέρονται στην εντολή ψεκασμού.
Για την καθυστέρηση δύο (2) ημερών στον ανάδοχο καταλογίζεται πρόστιμο ίσο με 2%
της συμβατικής αξίας (χωρίς το ΦΠΑ) των ψεκαζομένων ελαιοδέντρων που
αναφέρονται στην εντολή ψεκασμού.
Για καθυστέρηση τριών ημερών στον ανάδοχο καταλογίζεται πρόστιμο ίσο με 5% της
συμβατικής αξίας (χωρίς το ΦΠΑ) των ψεκαζομένων ελαιοδέντρων που αναφέρονται
στην εντολή ψεκασμού.
Το ποσό παρακρατείται από την αμοιβή ή την εγγύηση.
4. Αν η καθυστέρηση είναι άνω των δύο (2) ημερών ο Ανάδοχος κατόπιν απόφασης του
Περιφερειάρχη κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβασή του και από κάθε δικαίωμά του
και την ανεκτέλεστη εργασία λόγω της ευαισθησίας και της ιδιομορφίας της αναλαμβάνει
η ίδια η υπηρεσία η άλλος κατάλληλος φορέας που θα ορισθεί με απόφαση του
Περιφερειάρχη.
5. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος αν η καθυστέρηση οφείλεται στην Υπηρεσία ή σε
λόγους ανωτέρας βίας.
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Άρθρο 4ο
1. Η διαπίστωση της καλής εκτέλεσης των ψεκασμών γίνεται με πρακτικό που συντάσσεται
και υπογράφεται από τον Διευθυντή Εργασιών Δακοκτονίας, τους Επόπτες δακοκτονίας
και από τον ανάδοχο ή εκπρόσωπό του.
2. Το πρακτικό θα συντάσσεται βάσει των ημερησίων δελτίων εργασίας τα οποία συντάσσει
ο Τομεάρχης Δακοκτονίας και υπογράφει και ο ανάδοχος
3. Τα ψεκαζόμενα ελαιόδενδρα 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, περικοπής των
ψεκαζομένων ελαιόδεντρων στην περίπτωση που η συνολική χρησιμοποιηθείσα ποσότητα
ψεκαστικού υλικού υπολείπεται της ποσότητας που θεωρείται αναγκαία για την κανονική
προστασία του συνόλου των ελαιόδεντρων των περιοχών έργου, καθώς και όταν το
προσωπικό που χρησιμοποιήθηκε θεωρήθηκε ανεπαρκές για την κανονική εκτέλεση του
έργου. Η περικοπή θα είναι ανάλογος του υπολειπομένου από το κανονικό ψεκαστικό
διάλυμα, και σε καμία περίπτωση μεγαλύτερη.
5. Σε περίπτωση διαφωνίας του Αναδόχου ως προς την ψεκασθείσα έκταση ή άλλο θέμα
παραπέμπεται στη Οικονομική Επιτροπή, η απόφαση της οποίας είναι οριστική και
τελεσίδικη και δεν υπόκειται σε κανένα ένδικο μέσο.
6. Η 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 συνέχιση της εφαρμογής του. Στην
περίπτωση αυτή η παρούσα σύμβαση θα ισχύει όπως έχει για την υπόλοιπη περιοχή.
7. Απαγορεύεται με ποινή έκπτωσης
η εκχώρηση μέρους η του συνόλου του
κατακυρωθέντος έργου από τον ανάδοχο χωρίς ειδική άδεια της Υπηρεσίας και υπογραφή
σχετικής πράξης.
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
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
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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. 3/2013 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 3 /2013 προκήρυξης, προς κάλυψη
αναγκών του έργου «Συλλογική καταπολέμηση του δάκου της ελιάς έτους 2013 στη
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 31-122013, 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.
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