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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πάτρα 27 Μαΐου 2021
Αρ. Πρωτ: 135526/849

Δ/νςθ Οικονομικοφ – Δθμοςιονομικοφ
Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε. – Τμιμα Προμθκειϊν

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 611/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 135359/7491/24-05-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Οικονομικισ
Πολιτικισ & Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Οικονομικοφ – Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ
Π.Δ.Ε. – Τμιμα Προμθκειϊν.

Σασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 611/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Α) Ζγκριςθ των όρων διακιρυξθσ για τθ διενζργεια διαγωνιςμοφ για το
ζργο: «Ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ και καταπολζμθςθ πλθκυςμοφ κωνωπωειδϊν ςτθν Π.Δ.Ε ετϊν
2022-2024»,

προχπολογιςμόσ:

6.820.000,00€

ςυμπεριλαμβανομζνου

ΦΠΑ,

χρθματοδότθςθ:

Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων / ΣΑΕΠ 501, κ.ε.2016ΕΠ50100000. Β) Συγκρότθςθ τθσ Επιτροπισ
αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ προςφορϊν», για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Παναγιώτθσ ακελλαρόπουλοσ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 27/2021 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΕΚΣΑΚΣΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΕΩ ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΨΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Στθν Πάτρα, ςιμερα τθν 27θ Μαΐου 2021 θμζρα Πζμπτθ και ϊρα 10.00 πραγματοποιικθκε μζςω
τθλεδιάςκεψθσ ζκτακτθ ςυνεδρίαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ,
φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 139844/861/26-05-2021 πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ, θ οποία
εκδόκθκε νομότυπα και δόκθκε ςε όλα τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Επιτροπισ.
Στθν ςυνεδρίαςθ ςυμμετείχαν επί του ςυνόλου ζντεκα (11) μελϊν τα παρακάτω μζλθ:

1.

Σακελλαρόπουλοσ Παναγιϊτθσ - Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

2.

Δθμθτρογιάννθσ Λάμπροσ - Αντιπρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

3.

Γιαννόπουλοσ Βαςίλειοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

4.

Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

5.

Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

6.

Λφτρασ Ιωάννθσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

7.

Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

8.

Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

9.

Μπίλια Μαρία - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

10. Κατςαρι – Μαυραγάνθ Κωνςταντοφλα - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
11. Κωςτακόπουλοσ Χριςτοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Τθ ςυνεδρίαςθ παρακολοφκθςε και ο Περιφερειακόσ Συμπαραςτάτθσ του Πολίτθ και τθσ
Επιχείρθςθσ τθσ Π.Δ.Ε. κ. Γεϊργιοσ Τελϊνθσ.

Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Μαρία – Ηλίηα Καρακωνςταντι και θ Βαςιλικι Τςοφμα, υπάλλθλοι
τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020
(ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.

Αφοφ διαπιςτϊκθκε θ νόμιμθ απαρτία ο Πρόεδροσ ενθμζρωςε το ςϊμα και ομόφωνα εγκρίκθκε το
κατεπείγον τθσ ςυνεδρίαςθσ και εν ςυνεχεία κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.
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Αρ. Απόφαςθσ 611/2021
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 1ο κζμα θμεριςιασ διάταξθσ με τίτλο: «Α) Ζγκριςθ
των όρων διακιρυξθσ για τθ διενζργεια διαγωνιςμοφ για το ζργο: «Ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ και
καταπολζμθςθ

πλθκυςμοφ

κωνωπωειδϊν

ςτθν

Π.Δ.Ε

ετϊν

2022-2024»,

προχπολογιςμόσ:

6.820.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ, χρθματοδότθςθ: Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων /
ΣΑΕΠ 501, κ.ε.2016ΕΠ50100000. Β) Συγκρότθςθ τθσ Επιτροπισ αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ
προςφορϊν».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 135359/7491/24-05-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Οικονομικισ
Πολιτικισ & Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Οικονομικοφ – Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ
Π.Δ.Ε. – Τμιμα Προμθκειϊν, θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψη:
1. Σισ διατάξεισ του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νζα Αρχιτεκτονική τησ Αυτοδιοίκηςησ
και τησ Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ – Πρόγραμμα Καλλικράτησ» με το οποίο ςυςτήθηκαν και ςυγκροτήθηκαν οι
Περιφζρειεσ ωσ ΝΠΔΔ - ΟΣΑ Β’.
2. Σο υπ’αριθμ. ΦΕΚ 4309 / τ.Β’/30.12.2016 με θζμα «Ζγκριςη τροποποίηςησ του Οργανιςμοφ τησ Περιφζρειασ
Δυτικήσ Ελλάδασ».
3. Σισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμηθειϊν και
Τπηρεςιϊν (προςαρμογή ςτισ Οδηγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιήθηκε και ιςχφει.
4. Σισ διατάξεισ του άρθρου 1 «κοπόσ» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχζσ δημοςιονομικήσ διαχείριςησ και
εποπτείασ (ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ 2011/85/ΕΕ) − δημόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», ςφμφωνα με το
οποίο ςκοπόσ του παρόντοσ νόμου είναι η ενςωμάτωςη ςτην ελληνική ζννομη τάξη τησ Οδηγίασ 2011/85/ΕΕ του
υμβουλίου τησ 8ησ Νοεμβρίου 2011 ςχετικά με τισ απαιτήςεισ για τα δημοςιονομικά πλαίςια των κρατϊν −
μελϊν τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ (EE L 306/41), καθϊσ και η ςυςτηματική ζνταξη ςε ενιαίο κείμενο και, κατά
περίπτωςη, η επικαιροποίηςη των ιςχυουςϊν αρχϊν δημοςιονομικήσ διαχείριςησ και εποπτείασ και των
διατάξεων του δημόςιου λογιςτικοφ.
5. Σισ διατάξεισ του άρθρου 116 του Ν. 4555/2018 «Μεταρρφθμιςη του θεςμικοφ πλαιςίου τησ Σοπικήσ
Αυτοδιοίκηςησ - Εμβάθυνςη τησ Δημοκρατίασ - Ενίςχυςη τησ υμμετοχήσ - Βελτίωςη τησ οικονομικήσ και
αναπτυξιακήσ λειτουργίασ των Ο.Σ.Α. *Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΘΕΝΘ Ι»+ - Ρυθμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό του
πλαιςίου οργάνωςησ και λειτουργίασ των ΦΟΔΑ - Ρυθμίςεισ για την αποτελεςματικότερη, ταχφτερη και ενιαία
άςκηςη των αρμοδιοτήτων ςχετικά με την απονομή ιθαγζνειασ και την πολιτογράφηςη - Λοιπζσ διατάξεισ
αρμοδιότητασ Τπουργείου Εςωτερικϊν και άλλεσ διατάξεισ.»
6. Σισ διατάξεισ του Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. 30/Αϋ/14-02-2005) «Μζτρα για τη διαςφάλιςη τησ διαφάνειασ και την
αποτροπή καταςτρατηγήςεων, κατά τη διαδικαςία ςφναψησ δημοςίων ςυμβάςεων», όπωσ τροποποιήθηκε με τισ
διατάξεισ του Ν. 3414/2005 (Φ.Ε.Κ. 279/Αϋ/10-11-2005) και όπωσ ιςχφει.
7. Σισ διατάξεισ του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α/13-07-2010), περί ενίςχυςησ τησ διαφάνειασ, με την
υποχρεωτική ανάρτηςη νόμων και πράξεων των κυβερνητικϊν, διοικητικϊν και αυτοδιοικοφμενων οργάνων ςτο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ.
8. Σο Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ» και την υπ’ αριθμό
2/100018/0026/30-12-2016 εγκφκλιο του Γ.Λ.Κ. περί «κοινοποίηςησ διατάξεων ςχετικά με την ανάληψη
υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ και παροχήσ οδηγιϊν».
9. Σην υπ’ αριθ. 2/42053/0094/2002 απόφαςη Τπ. Οικονομίασ, με την οποία αναπροςαρμόςτηκε το χρηματικό
ποςό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την ςφναψη ςφμβαςησ, ςε δφο χιλιάδεσ πεντακόςια (2.500) ευρϊ.
10.Σην υπ αριθμ 313/2019 απόφαςη του Πολυμελοφσ Πρωτοδικείου Πατρϊν, περί επικφρωςησ των
αποτελεςμάτων των περιφερειακϊν εκλογϊν τησ 26ησ Μάιου 2019 και 2ασ Ιουνίου 2019 και το από 29/08/2019
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πρακτικό ορκωμοςίασ τησ νζασ περιφερειακήσ αρχήσ τησ Περιφζρεια Δυτικήσ Ελλάδασ.
11.Σην υπ’ αριθμ. 217911/3717/1-9-2020 (ΦΕΚ.715/τ.ΤΟΔΔ/7-9-2020) απόφαςη του Περιφερειάρχη Δυτικήσ
Ελλάδασ με θζμα «Οριςμόσ Αντιπεριφερειαρχϊν τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ»
12.Σην υπϋαριθμ.249252/4252/29.9.2020 (ΦΕΚ 4372-Β/5.10.2020) απόφαςη του Περιφερειάρχη Δυτικήσ
Ελλάδασ , περί μεταβίβαςησ άςκηςησ αρμοδιοτήτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ
Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ .
13.Σην υπ. αριθ. 143/2019 (10η υνεδρίαςη ςτισ 1.9.2019) απόφαςη του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικήσ
Ελλάδασ με την οποία «εξελζγηςαν τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μζλη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ τησ
Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ, για την περιφερειακή περίοδο 1/9/2019 ζωσ 7/11/2021 (άρθρο 175 παρ.1, 2 και 3
του Ν.3852/2010)».
14.Σην υπ. αριθμ. 274705/3714/19-9-2019 (ΑΔΑ: 6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) απόφαςη του Περιφερειάρχη Δυτικήσ Ελλάδασ
με θζμα «Οριςμόσ Προζδρου και μελϊν τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ»
15.Σισ διατάξεισ τησ παρ. 2 του άρθρου 40 «Αρμοδιότητεσ Οικονομικήσ Επιτροπήσ ΟΣΑ α και β βαθμοφ και
Επιτροπήσ Ποιότητασ Ηωήσ ΟΣΑ α βαθμοφ» του Ν.4735/2020 (197Α/12-10-2020), που αντικατζςτηςε το άρθρο
176 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’) «χζδιο Καλλικράτησ» «αρμοδιότητεσ οικονομικήσ επιτροπήσ περιφερειϊν»
16.Σην υπ’ αρ. 186/22.12.20 (ΑΔΑ ΨΠ87Λ6-9Κ8) απόφαςη του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικήσ Ελλάδασ με
θζμα: «Ζγκριςη του Προχπολογιςμοφ τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ οικονομικοφ ζτουσ 2021».Θ απόφαςη
αφοφ ελζγχθηκε ωσ προσ την νομιμότητά τησ, βρζθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθ. 2730/11.1.2021
(ΑΔΑ:6ΕΛΨΟΡ1Φ-ΨΤΗ) απόφαςη του ςυντονιςτή Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ Πελοποννήςου, Δυτικήσ Ελλάδασ
και Ιονίου.
17.Σην υπ’ αριθμ. 16/18-2-2021 (ΑΔΑ:90Σ27Λ6-Σ8Ω)απόφαςη του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικήσ Ελλάδασ
με θζμα «Ζγκριςη του ετήςιου προγράμματοσ προμηθειϊν τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ 2021 »
18.Σησ υπ. αριθμ. Γ1α/Γ.Π. 13110/1-3-2021(ΑΔΑ:Ω0Κ3465ΦΤΟ-Δ25) Εγκυκλίου του Τπουργείου Τγείασ με θζμα
«Προγράμματα ολοκληρωμζνησ διαχείριςησ των κουνουπιϊν , ςχζδιο δράςησ, ςχετική ενημζρωςη και
προφφλαξη του κοινοφ για το ζτοσ 2021»
19. Σου υπ’ αριθμ. 386/11808 εγγράφου του Τπουργείου Αγροτικήσ Ανάπτυξησ & Σροφίμων , με θζμα
«Εγκεκριμζνα βιοκτόνα ςκευάςματα για την αντιμετϊπιςη των κουνουπιϊν»
20.Σην υπ’ άριθμ. 150/2021(ΑΔΑ:99ΜΙ7Λ6-ΙΞΘ) Απόφαςη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ
Ελλάδασ με θζμα : «Ζγκριςη πρόταςησ τροποποίηςησ του τεχνικοφ δελτίου του ζργου: «ΟΛΟΚΛΘΡΩΜΕΝΘ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΘΘ ΠΛΘΘΤΜΟΤ ΚΩΝΩΠΟΕΙΔΩΝ ΣΘΝ ΠΔΕ»¨προχπολογιςμόσ 4.000.000,00,
χρηματοδότηςη: ΑΕΠ 501 του εθνικοφ ςκζλουσ του Προγράμματοσ Δημοςίων Επενδφςεων ΠΔΕ , ζτουσ 2021 ,
κ.ε.:2016ΕΠ50100000 ,με αφξηςη του εγκεκριμζνου προχπολογιςμοφ του»
21.Σην υπ. αριθμ. 36716/29-3-2021(ΑΔΑ 97ΡΕ46ΜΣΛΡ-ΛΞΦ) απόφαςη του Τφυπουργοφ Ανάπτυξησ και
Επενδφςεων περί ζγκριςησ ζνταξησ /τροποποίηςησ του Προγράμματοσ Δημοςίων Επενδφςεων (ΠΔΕ)2021 ςτη
ΑΕΠ 501 του ζργου ¨ΟΛΟΚΛΘΡΩΜΕΝΘ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΘΘ ΠΛΘΘΤΜΟΤ ΚΩΝΩΠΟΕΙΔΩΝ ΣΘΝ
ΠΔΕ¨
22.Σο υπ’αριθμ.πρωτ.133714/1347/21.5.2021 ζγγραφο τησ Δ/νςησ Δημόςιασ Τγείασ τησ ΠΔΕ .
23.Θ παροφςα ςφμβαςη χρηματοδοτείται από Πιςτϊςεισ του Προγράμματοσ Δημοςίων Επενδφςεων ΠΔΕ με
αριθ. ενάριθ. ζργου 2016ΕΠ50100000 τησ ΑΕΠ 501, ςφμφωνα με την υπ. αριθμ. 36716/29-3-2021 απόφαςη
του Τφυπουργοφ Ανάπτυξησ και Επενδφςεων περί ζγκριςησ ζνταξησ /τροποποίηςησ του Προγράμματοσ
Δημοςίων Επενδφςεων (ΠΔΕ)2021 ςτη ΑΕΠ 501 του ζργου ¨ΟΛΟΚΛΘΡΩΜΕΝΘ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΘΘ
ΠΛΘΘΤΜΟΤ ΚΩΝΩΠΩΕΙΔΩΝ ΣΘΝ ΠΔΕ¨
Κατόπιν των ανωτζρω παρακαλοφμε για την :
1. Ζγκριςη διενζργειασ ανοικτοφ ηλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ άνω των ορίων και κατάρτιςησ των όρων
διακήρυξησ για την ανάδειξη αναδόχου για το ζργο : «Ολοκληρωμζνη διαχείριςη και καταπολζμηςη πληθυςμοφ
κωνωπωειδϊν ςτην Π.Δ.Ε ετϊν 2022-2024 , προχπολογιςμοφ μζχρι του ποςοφ των 6.820.000,00 ευρϊ
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ», με κριτήριο κατακφρωςησ την πλζον ςυμφζρουςα από Οικονομική άποψη
προςφορά βάςει βζλτιςτησ ςχζςησ ποιότητασ- τιμήσ».
2. Ζγκριςη των επιςυναπτόμενων τευχϊν του διαγωνιςμοφ, ήτοι:
 Σην διακήρυξη του ανοικτοφ ηλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ με τα παραρτήματα τησ.
 Σην περίληψη διακήρυξησ για την δημοςίευςη ςτην Επίςημη Εφημερίδα τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ (Ε.Ε.Ε) και
ςτον Ελληνικό τφπο.
3. φςταςη τησ επιτροπήσ αποςφράγιςησ και αξιολόγηςησ προςφορϊν του ανωτζρω διαγωνιςμοφ, μεταξφ των
υπαλλήλων οι οποίοι διαθζτουν τα τυπικά προςόντα, ςφμφωνα με τισ ςυνημμζνεσ καταςτάςεισ.
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Θ χρηματοδότηςη γίνεται από Πιςτϊςεισ του Προγράμματοσ Δημοςίων Επενδφςεων ΠΔΕ με αριθ. ενάριθ.
ζργου 2016ΕΠ50100000 τησ ΑΕΠ 501, ςφμφωνα με την υπ. αριθμ. 36716/29-3-2021 απόφαςη του
Τφυπουργοφ Ανάπτυξησ και Επενδφςεων περί ζγκριςησ ζνταξησ /τροποποίηςησ του Προγράμματοσ Δημοςίων
Επενδφςεων (ΠΔΕ)2021 ςτη ΑΕΠ 501 του ζργου ¨ΟΛΟΚΛΘΡΩΜΕΝΘ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΘΘ
ΠΛΘΘΤΜΟΤ ΚΩΝΩΠΩΕΙΔΩΝ ΣΘΝ ΠΔΕ¨
Θ διακήρυξη και η περίληψη αυτήσ ζχουν ωσ εξήσ:
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ
ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΔΥΤΙΚΘΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΕΣΩΤΕΙΚΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΔΘΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νςθ
: Ρανεπιςτθμίου 254, Κτιριο Βϋ
Α/Α ςυςτθμ. : ….
Ταχ. Κϊδ.
: 26443, Ράτρα
Ρλθροφορίεσ : Α.Ηυγοφρα (επί των όρων διακιρυξθσ)
Τθλζφωνο
: 2613 613401
Fax
: 2613 613333
e-mail
:a.zygoura@pde.gov.gr
Ρλθροφορίεσ :Ο.Ρολυχρονοποφλου (επί των τεχνικϊν προδιαγραφϊν)
Τθλ. 2613-620740

ΔΙΑΚΘΥΞΘ
Ανοιχτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ άνω των ορίων με τίτλο «Ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ και
καταπολζμθςθ πλθκυςμοφ κωνωπωειδϊν ςτθν Ρ.Δ.Ε ετϊν 2022-2024 ,προχπολογιςμοφ μζχρι του
ποςοφ των 6.820.000,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ» με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ –τιμισ.
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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ

1.1

Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ

Επωνυμία

ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΔΥΤΙΚΘΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ

ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟΥ 254

Ρόλθ

ΡΑΤΑ

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ

26443

Χϊρα

ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικόσ ΝUTS

EL63 (EL631, EL632, EL633)

Τθλζφωνο

2613-613401

Φαξ

2613-613333

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο

a.zygoura@pde.gov.gr

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ

Α.Ηυγοφρα (επί των όρων τθσ διακιρυξθσ
τθλ.2613-613401),
Ο.Ρολυχρονοποφλου (επί των τεχνικϊν
προδιαγραφϊν τθλ.2613-620740)

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL)

www.pde.gov.gr

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ
Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι θ Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ, αποτελεί Οργανιςμό Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ Βϋ
βακμοφ και είναι μθ κεντρικι κυβερνθτικι Αρχι.
Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α.
Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι οι Γενικζσ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ.
Στοιχεία Επικοινωνίασ
α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ
ςτθν διεφκυνςθ (URL): 1) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ., 2) μζςω τθσ
διαδικτυακισ πφλθσ http://www.pde.gov.gr (ενότθτα Ενθμζρωςθ—›Ρροκθρφξεισ), 3) μζςω τθσ διαδικτυακισ
πφλθσ www.diavgeia.gov.gr κάνοντασ αναηιτθςθ με βάςθ τον ΑΔΑ.
β) Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν διεφκυνςθ: www.promitheus.gov.gr

1.2

Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ

Είδοσ διαδικαςίασ
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16, όπωσ τροποποιικθκε
και ιςχφει.
Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ
4
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Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Ριςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων ΡΔΕ με
αρικ. ενάρικ. ζργου 2016ΕΡ50100000 τθσ ΣΑΕΡ 501, ςφμφωνα με τθν υπ. αρικμ. 36716/29-3-2021 απόφαςθ
του Υφυπουργοφ Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων περί ζγκριςθσ ζνταξθσ /τροποποίθςθσ του Ρρογράμματοσ
Δθμοςίων Επενδφςεων (ΡΔΕ)2021 ςτθ ΣΑΕΡ 501 του ζργου ¨ΟΛΟΚΛΘΩΜΕΝΘ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΡΟΛΕΜΘΣΘ ΡΛΘΘΥΣΜΟΥ ΚΩΝΩΡΩΕΙΔΩΝ ΣΤΘΝ ΡΔΕ¨
Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτο υποζργο Νο 3 με τίτλο : «Ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ και καταπολζμθςθ
πλθκυςμοφ κωνωπωειδϊν ςτθν Ρ.Δ.Ε ετϊν 2022-2024 , προχπολογιςμοφ μζχρι του ποςοφ των
6.820.000,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ»

1.3

Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ ανάδειξθ αναδόχου για το 3ο υποζργο «Ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ και
καταπολζμθςθ πλθκυςμοφ κωνωπωειδϊν ςτθν Ρ.Δ.Ε ετϊν 2022-2024 , προχπολογιςμοφ μζχρι του ποςοφ
των 6.820.000,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ»
Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτον ακόλουκο κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων
ςυμβάςεων (CPV) : 90922000-6

Ρροςφορζσ υποβάλλονται για το ςφνολο του αντικειμζνου τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ.
Θ παροφςα Σφμβαςθ δε διαχωρίηεται ςε τμιματα και θ ανακζτουςα αρχι, για λόγουσ δθμοςίου
ςυμφζροντοσ, κα επιλζξει για τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ ζναν ανάδοχο (ςχετικι αιτιολόγθςθ παρατίκεται
ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ III τθσ παροφςασ διακιρυξθσ).
Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των ζξι εκατομμυρίων οχτακοςίων είκοςι χιλιάδων
ευρϊ (6.820.000,00 €) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24 % (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: € 5.500.000,00-ΦΡΑ
24% 1.320.000,00 ).
Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται ςε τρία χρόνια (2022-2024), ιτοι από 1/1/2022 ι από τθν θμερομθνία
υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ εφόςον αυτι υπογραφεί ςε μεταγενζςτερθ θμερομθνία και λιγει τθν
31/12/2024.

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Ι
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με κριτιριο ανάκεςθσ τθ ςυμφερότερθ προςφορά με βάςθ τθν βζλτιςτθ ςχζςθ
ποιότθτασ - τιμισ, θ οποία κα προκφψει από τθν ςυςχζτιςθ τθσ βακμολόγθςθσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ
και τθσ αντίςτοιχθσ οικονομικισ του κάκε υποψθφίου αναδόχου.

1.4

Θεςμικό πλαίςιο

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ:
1) του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι
ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
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2) του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»,
3) του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν
Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161)
και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,
4) τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7
τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,
5) του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο»
6) του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και
οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ»,
7) του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και
Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,
8) του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και
πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα
Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”,
9) του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Αϋ150)
10) του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό
και τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,
11) του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,
12) του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” και
ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15,
13) του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,
14) του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και
ςτοιχεία”,
15) του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”
16) τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ
«Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου
Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΘΜΔΘ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ»
17) τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ
«Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν
Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Θ.ΔΘ..)»,
18) του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει,
19) τθσ υπ αρικμ 313/2019 απόφαςθσ του Ρολυμελοφσ Ρρωτοδικείου Ρατρϊν, περί επικφρωςθσ των
αποτελεςμάτων των περιφερειακϊν εκλογϊν τθσ 26θσ Μάιου 2019 και 2ασ Ιουνίου 2019 και το
από 29/08/2019 πρακτικό ορκωμοςίασ τθσ νζασ περιφερειακισ αρχισ τθσ Ρεριφζρεια Δυτικισ
Ελλάδασ.
20) Τθν υπ’ αρικμ. 217911/3717/1-9-2020 (ΦΕΚ.715/τ.ΥΟΔΔ/7-9-2020) απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Οριςμόσ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»
21) Τθν υπ’ αρικμ. 249252/4252/29-9-2020 (ΦΕΚ 4372/τ.Β/5-10-2020) απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Μεταβίβαςθ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε
εκλεγμζνουσ Ρεριφερειακοφσ Συμβοφλουσ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»
6
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22) τθσ υπ. αρικμ. 274705/3714/19-9-2019 (ΑΔΑ: 6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) απόφαςθσ του Ρεριφερειάρχθ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Οριςμόσ Ρροζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»
23) Τθν υπ’ αρ. 186/22.12.20 (ΑΔΑ ΨΣΡ87Λ6-9Κ8) απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου Δυτικισ
Ελλάδασ με κζμα: «Ζγκριςθ του Ρροχπολογιςμοφ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ οικονομικοφ
ζτουσ 2021».Θ απόφαςθ αφοφ ελζγχκθκε ωσ προσ τθν νομιμότθτά τθσ, βρζκθκε νόμιμθ με τθν υπ’
αρικ. 2730/11.1.2021 (ΑΔΑ:6ΕΛΨΟ1Φ-ΨΥΗ) απόφαςθ του ςυντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
Ρελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου.
24) Τθν υπ’ αρικμ. 16/18-2-2021 (ΑΔΑ:90Τ27Λ6-Τ8Ω)απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ του ετιςιου προγράμματοσ προμθκειϊν τθσ Ρεριφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ 2021 »
25) Τθσ υπ. αρικμ. Γ1α/Γ.Ρ. 13110/1-3-2021(ΑΔΑ:Ω0Κ3465ΦΥΟ-Δ25) Εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείασ
με κζμα «Ρρογράμματα ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ των κουνουπιϊν , ςχζδιο δράςθσ, ςχετικι
ενθμζρωςθ και προφφλαξθ του κοινοφ για το ζτοσ 2021»
26) Του υπ’ αρικμ. 386/11808 εγγράφου του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Τροφίμων , με κζμα
«Εγκεκριμζνα βιοκτόνα ςκευάςματα για τθν αντιμετϊπιςθ των κουνουπιϊν»
27) Τθν υπ’ άρικμ. 150/2021(ΑΔΑ:99ΜΙ7Λ6-ΙΞΘ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρεριφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα : «Ζγκριςθ πρόταςθσ τροποποίθςθσ του τεχνικοφ δελτίου του ζργου:
«ΟΛΟΚΛΘΩΜΕΝΘ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΟΛΕΜΘΣΘ ΡΛΘΘΥΣΜΟΥ ΚΩΝΩΡΟΕΙΔΩΝ ΣΤΘΝ
ΡΔΕ» ¨προχπολογιςμόσ 4.000.000,00, χρθματοδότθςθ: ΣΑΕΡ 501 του εκνικοφ ςκζλουσ του
Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων ΡΔΕ , ζτουσ 2021 , κ.ε.:2016ΕΡ50100000 ,με αφξθςθ του
εγκεκριμζνου προχπολογιςμοφ του»
28) Τθν υπ. αρικμ. 36716/29-3-2021(ΑΔΑ 97Ε46ΜΤΛ-ΛΞΦ) απόφαςθ του Υφυπουργοφ Ανάπτυξθσ
και Επενδφςεων περί ζγκριςθσ ζνταξθσ /τροποποίθςθσ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων
(ΡΔΕ)2021 ςτθ ΣΑΕΡ 501 του ζργου ¨ΟΛΟΚΛΘΩΜΕΝΘ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΟΛΕΜΘΣΘ
ΡΛΘΘΥΣΜΟΥ ΚΩΝΩΡΟΕΙΔΩΝ ΣΤΘΝ ΡΔΕ¨
29) Τθν υπ.αρικμ…………..(ΑΔΑ …………………..) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρεριφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «…………………………………………….
30) των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων
που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ
και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και
φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν
δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω.

1.5

Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ……….…/……………/2021και ϊρα 15:00.
Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισπφλθσ www.promitheus.gov.gr,
τθν ………………/……………../2021 και ϊρα 10:00 π.μ.

1.6
Α.

Δθμοςιότθτα
Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Ρροκιρυξθτθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ ………/..…/2021 και
δθμοςιεφτθκε ςτισ …./…./2021

με αρικμ.

2021/S……-………………… , ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ .
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Β.

Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων
Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).
Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου θ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςτθν
πλατφόρμα ΕΘΔΘ ζλαβε Συςτθμικό Αφξοντα Αρικμό :……………………
Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο, ςφμφωνα με το άρκρο 66 του Ν.
4412/2016 (ΚΘΜΔΘΣ), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει ,ςφμφωνα με το Νόμο και ςυγκεκριμζνα:
Δθμοςίευςθ κα γίνει ςε τρείσ τοπικζσ εφθμερίδεσ δθλ. από μια ςτθν ζδρα κάκε περιφερειακισ ενότθτασ τθσ
Ρ.Δ.Ε.
Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ παραγράφου
4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/
(ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL) :
www.pde.gov.gr ςτθν διαδρομι : ΕΝΘΜΕΩΣΘ ► ΡΟΚΘΥΞΕΙΣ ςτισ…………/…………/2021

Γ.

Ζξοδα δθμοςιεφςεων

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει
διαγωνιςμοφ τα ζξοδα βαρφνουν τθν ανακζτουςα αρχι.

1.7

τον ανάδοχο/χουσ. Σε περίπτωςθ άγονου

Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι:
α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν, τισ
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ
ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο
Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016,όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. Θ τιρθςθ των εν λόγω
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και
τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ
β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ,
αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν
γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που ζχουν
χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ

2.1

Γενικζσ Ρλθροφορίεσ

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ είναι τα ακόλουκα:








θ με αρ. ……………../S………………………………… Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ , όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί
ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
Σο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+
θ προκιρυξθ (περίλθψθ)
θ παροφςα Διακιρυξθ (Α/Α……….)με τα Ραραρτιματα τθσ ( I,II, III, IV, V) που αποτελοφν
αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ.
οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ ςχετικά
με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά.

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ
Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ πλατφόρμασ
του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ
Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr
2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων
Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο δζκα(10) θμζρεσ πριν
τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο του
διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.Αιτιματα παροχισ
ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ ςτο ςφςτθμα
οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν
χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των
ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται είτε με
άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, δεν
εξετάηονται.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για
τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα
ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν
παραλαβι των προςφορϊν,
β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.
Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν.
Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν.
2.1.4 Γλϊςςα
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ
προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
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Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984
(Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα
επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά
νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.
Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ
Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα
ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ
διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει
ςυνταχκεί το ζγγραφο.
Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μποροφν να υποβάλλονται ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.
Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα γίνονται
υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
2.1.5 Εγγυιςεισ
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι
χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ. 1
του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13) που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ενωςθσ ι του
Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ,
το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με
γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ
ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν
και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ
λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα.
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) τον
εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό που
καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του
οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ
ζνωςθσ), η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται
του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ
κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και
τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ
εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ
ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο
απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον
τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
Υποδείγματα των εγγυθτικϊν επιςτολϊν παρατίκενται ςτο Ραράρτθμα IV τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν
εγκυρότθτά τουσ.
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2.2

Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα
και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε:
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ
καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ
Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.
3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.
2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ
2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ
ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ για ποςό που
αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 1% τθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ χωρίσ ΦΡΑ και ανζρχεται ςτο ποςό των
55.000,00 €
Υπόδειγμα εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ παρατίκεται ςτο Ραράρτθμα IV τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα
αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ,
τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ.
2.2.2.2.Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ
εκτζλεςθσ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα
ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016,.οπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ διάρκεια
ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 2.2.8, δεν
προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει εγκαίρωσ για
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό
πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι
από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:
2.2.3.1. Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ
λόγουσ:
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α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν οποία
ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997,
ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ
Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54),
κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν.
2803/2000 (Αϋ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται,
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002,
για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι
απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ
ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ
Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ
25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και
τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν
αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία
ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215).
Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.


Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.)
και ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (IKE), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά
ςτουσ διαχειριςτζσ.



Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτον
Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.



Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου.



Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων
αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ.

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.
2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ :
α) όταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισυποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και
δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία και
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β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που
αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ.
Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων,
κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό
για τθν καταβολι τουσ.
ι/και
γ) θ Ανακζτουςα Αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε
βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ :αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά
όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται,
ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι
«πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι
ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ
Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ
προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν
αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.
2.2.3.3.Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο προςφζρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν
παράγραφο 2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το
ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα
με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ
προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.
2.2.3.4.Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:
(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ
ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,
(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,
(δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα
κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του ν.
4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
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(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ
ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,
(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται
για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, ζχει
αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται
κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,
(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να
επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,
((κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του.

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίςθσ, προςφζρων οικονομικόσ φορζασ από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ
τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν.
3310/2005, όπωσ ιςχφει (αμιγϊσ εκνικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ).
2.2.3.6.Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του,
είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ
2.2.3.7. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ
2.2.3.1, 2.2.3.2γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που
ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ
(αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε
ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ.
Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ.
Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε
εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί
να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω
απόφαςθ.
2.2.3.8. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν.
4412/2016.
2.2.3.9. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.

Κριτιρια Επιλογισ
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2.2.4 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ
Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να
αςκοφν δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι
εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ ι να
ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν.
4412/2016. Εφόςον οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν ειδικι ζγκριςθ ι να είναι μζλθ
ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να μποροφν να παράςχουν τθ ςχετικι υπθρεςία ςτθ χϊρα καταγωγισ τουσ, θ
ανακζτουςα αρχι μπορεί να τουσ ηθτεί να αποδείξουν ότι διακζτουν τθν ζγκριςθ αυτι ι ότι είναι μζλθ του εν
λόγω οργανιςμοφ ι να τουσ καλζςει να προβοφν ςε ζνορκθ διλωςθ ενϊπιον ςυμβολαιογράφου ςχετικά με
τθν άςκθςθ του ςυγκεκριμζνου επαγγζλματοσ
Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ
Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν
προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα
επαγγελματικά μθτρϊα.
Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοι ςτοοικείο
επαγγελματικό μθτρϊο, εφόςον, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, απαιτείται θ εγγραφι τουσ για τθν υπό
ανάκεςθ υπθρεςία

Επίςθσ οι οικονομικοί φορείσ πρζπει να διακζτουν«Άδεια καταπολζμθςθσ τρωκτικϊν και εντόμων» ςε
κατοικθμζνουσ χϊρουσ του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων ι εκτφπωςθ τθσ ιςτοςελίδασ του
Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων (http://www.minagric.gr/e-icide/e-icide_new.aspx) από τθν
οποία να προκφπτει ότι θ επιχείρθςθ περιλαμβάνεται ςτθ ειδικι λίςτα των επαγγελματιϊν του κλάδου που
είναι αναρτθμζνθ, ςε εφαρμογι του νόμου 3919/2011 (ΦΕΚ Αϋ32), ι άλλο ιςοδφναμο ζγγραφο εφόςον
πρόκειται για αλλοδαποφσ υποψθφίουσ.

2.2.5 Οικονομικι και Χρθματοοικονομικι επάρκεια
Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ δθλϊνουν ότι διακζτουν :
Δικαιολογθτικά πιςτοποίθςθσ χρθματοοικονομικισ ικανότθτασ και ςυγκεκριμζνα Ιςολογιςμοφσ ι
αποςπάςματα ιςολογιςμϊν των τριϊν (3) τελευταίων διαχειριςτικϊν χριςεων ι ςε περίπτωςθ μθ τιρθςθσ
ιςολογιςμϊν, φωτοαντίγραφα των αντίςτοιχων Φορολογικϊν Δθλϊςεων: εντφπων Ε3 και Ε5. Εάν θ
επιχείρθςθ λειτουργεί για χρόνο μικρότερο τθσ τριετίασ κα υποβάλει ιςολογιςμοφσ ι φορολογικζσ δθλϊςεισ
για όςο χρόνο λειτουργεί. Ο υποψιφιοσ για να κρικεί αποδεκτόσ κα πρζπει να ζχει δθλϊςει κατά τισ τρεισ
(3) τελευταίεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ ςυνολικό γενικό κφκλο εργαςιϊν μεγαλφτερο του 100% του
προχπολογιςμοφ του υπό ανάκεςθ ζργου, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ.
Σε περίπτωςθ που ο προςφζρων δραςτθριοποιείται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των τριϊν ετϊν, τότε ο
ςυνολικόσ γενικόσ κφκλοσ εργαςιϊν για όςεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ δραςτθριοποιείται κα πρζπει να είναι
μεγαλφτεροσ από το 80% του προχπολογιςμοφ του υπό ανάκεςθ ζργου.
Υποψιφιοι που δεν καλφπτουν τουσ ανωτζρω όρουσ κρίνονται ακατάλλθλοι και θ προςφορά τουσ
απορρίπτεται.
2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι
οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να καλφπτουν όλεσ τισ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί από
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τθν Ανακζτουςα Αρχι με το Ραράρτθμα III,ςτο οποίο περιγράφονται τα ζγγραφα και τα δικαιολογθτικά
βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα κακϊσ και θ καταλλθλότθτα των
παρεχόμενων υπθρεςιϊν. Ειδικότερα κα πρζπει να δθλϊνουν ςτθν τεχνικι τουσ προςφορά :

1. Κατάλογο με τισ κυριότερεσ ςυμβάςεισ παροχισ υπθρεςιϊν, παρόμοιων ζργων καταπολζμθςθσ
κουνουπιϊν που ζχουν εκτελζςει κατά τθν τελευταία τριετία (2018-2020).Ωσ παρόμοια ζργα
νοοφνται περιφερειακά ζργα καταπολζμθςθσ κουνουπιϊν μεγάλθσ κλίμακασ που περιλάμβαναν
χαρτογράφθςθ εςτιϊν αναπαραγωγισ, ςχεδιαςμό και τθν εκτζλεςθ δειγµατολθψιϊν και ψεκαςτικϊν
παρεμβάςεων ςε αςτικό, περιαςτικό και αγροτικό ςφςτθμα, κακϊσ και ςε υγροτοπικά ςυςτιματα. Οι
υποψιφιοι για να πιςτοποιιςουν τθν καταλλθλότθτα τουσ προκειμζνου να ανταπεξζλκουν ςτισ
απαιτιςεισ του ζργου κα πρζπει να ζχουν τθν εμπειρία επιτυχοφσ εκτζλεςθσ κατά τθν τελευταία
τριετία, παρόμοιων ζργων ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ κατ’ ελάχιςτο ίςθσ προσ το 50% του
προχπολογιςτικοφ φψουσ του παρόντοσ. Υποψιφιοι που δεν καλφπτουν τον όρο αυτό κρίνονται
ακατάλλθλοι και θ προςφορά τουσ απορρίπτεται. Για τθν απόδειξθ εκτζλεςθσ παρόμοιων ζργων
πρζπει να κατατεκοφν αντίγραφα των ςχετικϊν ςυμβάςεων (όπου κα αναφζρεται ρθτά ο χρόνοσ
υπογραφισ, θ διάρκεια εκτζλεςθσ και το ςυμβατικό τίμθμα του ζργου), κακϊσ και βεβαιϊςεισ καλισ
εκτζλεςθσ. Σε περίπτωςθ ζργου εκτελεςκζντοσ από ζνωςθ φορζων, υπολογίηεται το αναλογοφν
ποςοςτό ςυμμετοχισ του προςφζροντοσ. Σε περίπτωςθ προςφοράσ ζνωςθσ οποιαςδιποτε μορφισ,
απαιτείται ακροιςτικά οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζνωςθ να καλφπτουν τον ωσ άνω όρο. Σε περιπτϊςεισ
πολυετϊν ζργων θ ςυμβατικι τουσ αξία επιμερίηεται ανά ζτοσ και προςμετράται θ ςυμβατικι αξία
των ετϊν που περιλαμβάνονται ςτθν τριετία (2018-2020) .
2. Τθν μθ φπαρξθ ανειλθμμζνων υποχρεϊςεων του υποψθφίου που παρεμποδίηουν τθν ςυμμετοχι
μελϊν τθσ προτεινόμενθσ ομάδασ ζργου ι προτεινόμενων μζςων ςτο ζργο.
3. Κατάςταςθ με τον διατικζμενο εξοπλιςμό και τα μζςα, ο οποίοσ κα πρζπει να καλφπτει τισ
απαιτιςεισ που αναφζρονται ςτο Ραράρτθμα III. Επίςθσ, κα δθλϊνεται ότι ο διατικζμενοσ τεχνικόσ
εξοπλιςμόσ και τα μζςα, κα βρίςκονται ςτθν περιοχι κακ’ όλθ τθν διάρκεια εκτζλεςθσ του ζργου. Για
το ςφνολο των δθλωκζντων μζςων κα πρζπει να κατατεκοφν ςτο φάκελο τθσ τεχνικισ προςφοράσ,
πιςτοποιθτικά κτιςθσ (π.χ. τιμολόγιο), ι δικαίωμα χριςθσ (π.χ.leasing), κακϊσ και Τεχνικό Δελτίο
(prospectus). Για τα οχιματα κα πρζπει να κατατεκοφν άδειεσ κυκλοφορίασ όπου κα εμφανίηεται ότι
θ άδεια χριςθσ τουσ είναι αντίςτοιχθ με τθν εργαςία για τθν οποία προορίηονται ςτο ζργο. Για το
ψεκαςτικό ελικόπτερο κα πρζπει να κατατεκοφν: i. πιςτοποιθτικό νθολόγθςθσ, ii. πιςτοποιθτικό
επικεϊρθςθσ αξιοπλοΐασ ι πιςτοποιθτικό πτθτικισ ικανότθτασ ελικοπτζρου, iii. πιςτοποιθτικό
εναζριων ψεκαςτικϊν εργαςιϊν.

Για τα ΣμθΕΑ κα πρζπει να κατατεκοφν:
α) άδεια πτθτικισ λειτουργίασ , β) άδεια εμπορικισ εκμετάλλευςθσ , γ) εγχειρίδιο πτθτικισ
λειτουργίασ και δ) ζντυπα τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν (manuals) ςτα ελλθνικά ι ςτα αγγλικά.
Τα ΣμθΕΑ και οι χειριςτζσ που κα ςυμμετζχουν ςτο ζργο κα πρζπει να περιλαμβάνονται ςτο
εγχειρίδιο πτθτικισ λειτουργίασ.
4. Στθν περίπτωςθ που ο προςφζρων χρθςιμοποιεί μζςα τρίτων για τθν πιςτοποίθςθ διάκεςθσ μζρουσ ι
του ςυνόλου τθσ υλικοτεχνικισ του υποδομισ, κα πρζπει να κατατεκοφν , πζραν των ωσ άνω
ηθτουμζνων, υπεφκυνεσ δθλϊςεισ παραχϊρθςθσ των εκχωρθτϊν- ςυνεργατϊν κακϊσ και τα ςχετικά
ιδιωτικά ςυμφωνθτικά.
5. Κατάλογο με τθν ςφνκεςθ τθσ επιςτθμονικισ Ομάδασ Ζργου και του προςωπικοφ αεροψεκαςμϊν,
ςφμφωνα με το υπόδειγμα , θ οποία κα πρζπει να καλφπτει τισ απαιτιςεισ που αναφζρονται ςτο
16
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Ραράρτθμα III και κα ςυνοδεφεται από βιογραφικά, τίτλουσ ςπουδϊν, αποδεικτικά εμπειρίασ ςε
παρόμοια ζργα και υπεφκυνεσ δθλϊςεισ αποδοχισ ςυμμετοχισ όλων των μελϊν τθσ Επιςτθμονικισ
Ομάδασ, του πιλότου , του μθχανικοφ ελικοπτζρου και των χειριςτϊν ΣμθΕΑ. Για τθν απόδειξθ τθσ
εμπειρίασ των επιςτθμόνων ςε ζργα παρόμοια με το προσ ανάκεςθ, όπωσ αυτά ορίηονται ςτο εδάφιο
1 τθσ παροφςασ, απαιτείται θ κατάκεςθ αποδεικτικϊν τεκμθρίωςθσ. Ωσ ετιςια εμπειρία επιςτιμονα
κεωρείται θ κατ ϋ ελάχιςτο πεντάμθνθ αποκλειςτικι απαςχόλθςθ ςε παρόμοιο ζργο που
υλοποιικθκε κατά τθν τελευταία πενταετία.
6. Ο οικονομικόσ φορζασ κα πρζπει να δθλϊςει ότι οι επιςτιμονεσ που ςτελεχϊνουν τθν
επιςτθμονικι Ομάδα Ζργου κα παραμείνουν ςτο ζργο κακ’ όλο το διάςτθμα που αυτό εκτελείται
και κα ςυμμετζχουν κακθμερινά(πλθν του προςωπικοφ αεροψεκαςμϊν και του επιςτιμονα που
διαχειρίηεται τα προβλιματα δθμόςιασ υγείασ) με πλιρθ απαςχόλθςθ ςτο ζργο, ςφμφωνα με τισ
απαιτιςεισ τθσ τεχνικισ περιγραφισ του ζργου ςτο Ραράρτθμα III τθσ παροφςθσ.
7. Ο οικονομικόσ φορζασ κα πρζπει να ζχει «Άδεια καταπολζμθςθσ τρωκτικϊν και εντόμων» ςε
κατοικθμζνουσ χϊρουσ του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων ι εκτφπωςθ τθσ
ιςτοςελίδασ του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων (http://www.minagric.gr/e-icide/eicide_new.aspx) από τθν οποία να προκφπτει ότι θ επιχείρθςθ περιλαμβάνεται ςτθ ειδικι λίςτα των
επαγγελματιϊν του κλάδου που είναι αναρτθμζνθ, ςε εφαρμογι του νόμου 3919/2011 (ΦΕΚ Αϋ32), ι
άλλο ιςοδφναμο ζγγραφο εφόςον πρόκειται για αλλοδαποφσ υποψθφίουσ .
8. Ο οικονομικόσ φορζασ κα πρζπει να ςυντάξει Τεχνικι Ρροςφορά , ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ
απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν του παραρτιματοσ III

2.2.7 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ
Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να διακζτουν εν ιςχφ
πιςτοποιθτικό για ςφςτθμα διαχείριςθσ Ροιότθτασ κατά το πρότυπο ISO 9001:2008, ι άλλο ιςοδφναμο, από
διαπιςτευμζνο Φορζα. Επίςθσ να διακζτει ςφςτθμα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά το πρότυπο ISO
14001:2004 ι άλλο ιςοδφναμο και ςφςτθμα διαχείριςθσ υγείασ & αςφάλειασ ςτθν εργαςία κατά το πρότυπο
OHSAS 18001:2007 ι άλλο ιςοδφναμο από διαπιςτευμζνο φορζα.

2.2.8

Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ
παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ αναγκαίουσ
πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων (υπεφκυνεσ δθλϊςεισ παραχϊρθςθσ των
εκχωρθτϊν- ςυνεργατϊν κακϊσ και τα ςχετικά ιδιωτικά ςυμφωνθτικά) ςτθν ικανότθτα των οποίων
ςτθρίηονται. H ανωτζρω ςχετικι δζςμευςθ των φορζων, κακϊσ και τα δικαιολογθτικά που αποδεικνφουν
τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και
επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ παραγράφου 2.2.6) κα ςυμπεριλθφκοφν ςτον υποφάκελο των
Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ-Τεχνικισ προςφοράσ.

Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και
τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Ραραρτιματοσ ΧΙΙ του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ,
μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, μόνο, εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι
τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.
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Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι εν λόγω
οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ.
Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων.
Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων
φορζων, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των
δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ (Λόγοι Αποκλειςμοφ) τθσ
παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά περίπτωςθ
Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται,
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι
αποκλειςμοφ.

2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ
2.2.9.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν
Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό
ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςφμφωνα με τισ επιςυναπτόμενεσ οδθγίεσ ςτθν παροφςα Ραράρτθμα II, το οποίο αποτελεί
ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίηεται βάςει του
τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από τουσ
προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του Ραραρτιματοσ II.

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), το οποίο
είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ
προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.1τθσ παροφςασ για το ςφνολο των
φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.
Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ.

Σχετικζσ οδθγίεσ αναφορικά, με το Ε.Ε.Ε.Σ. μποροφν να αναηθτθκοφν από τθν ακόλουκθ θλεκτρονικι
διεφκυνςθ:
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_9
9d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=2509577932115667&_adf.ctrlstate=coa43tonq_61#%2Foracle%2Fwebcenter%2Fpage%2FscopedMD%2Fsd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561c
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Εάν ο υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα με το άρκρο 78
του Ν. 4412/2016,όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, το Ε.Ε.Ε.Σ. περιζχει επίςθσ τισ ωσ άνω πλθροφορίεσ όςον
αφορά τουσ φορείσ αυτοφσ.
Ζνασ οικονομικόσ φορζασ που ςυμμετζχει μόνοσ του, αλλά ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ μιασ ι περιςςότερων
άλλων οντοτιτων, πρζπει να μεριμνά ϊςτε θ ανακζτουςα αρχι να λαμβάνει τόςο το δικό του Ε.Ε.Ε.Σ. όςο και
χωριςτό Ε.Ε.Ε.Σ όπου παρατίκενται οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ για κάκε μία από τισ οντότθτεσ ςτισ οποίεσ
ςτθρίηεται.
Πταν ςτον διαγωνιςμό ςυμμετζχουν από κοινοφ, όμιλοι ι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων πρζπει να δίδεται για
κακζνα οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, χωριςτό Ε.Ε.Ε.Σ ςτο οποίο παρατίκενται οι
πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ II ζωσ V του Ε.Ε.Ε.Σ

2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα/Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ
Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ
ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν υποβολι
των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του άρκρου 105
παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016 ,όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
Στθν περίπτωςθ που ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων
ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ
κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.5-2.2.8).
Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται,
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ
των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν και
ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ,
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ)
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που ζχει
ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν.
Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ:


οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ
τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,



οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν
υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ
υπογραφισ τουσ.

Β.1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά:
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α)για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι απαιτιςεισ και να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι
του. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω
παράγραφο2.2.3.1,
β)για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι
του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, το οποίο πρζπει να είναι εν ιςχφ κατά τον χρόνο υποβολισ του,
άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3)
μινεσ πριν από τθν υποβολι του.
Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.2 α., πζραν του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ, υποβάλλεται
υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και
δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ
Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν υπό
πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία
εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το πιςτοποιθτικό ότι
το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται από το οικείο
Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με
απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ κάκε φορά ιςχφουν.
Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δενπροςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.
Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ
ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ
Δθμοςίων Εςόδων
γ)Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων (ΣΕΡΕ), που να ζχει εκδοκεί ζωσ
τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που
ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία
λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ. Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ
του ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ
να απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ
2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, τα ζγγραφα ι τα
πιςτοποιθτικα μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν
προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι
διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ.
Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι
δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ
και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του
επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016.
δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ.
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ε)για τθν παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν, εφόςον ο προςωρινόσ
ανάδοχοσ είναι ανϊνυμθ εταιρία. *Εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ οι εταιρείεσ που είναι ειςθγμζνεσ ςτο
Χρθματιςτιριο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ και υποβάλλουν περί τοφτου υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου
εκπροςϊπου τουσ+:
Ειδικότερα ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το
οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, , το οποίο να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ
θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του, κακϊσ και αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των μετόχων τθσ
εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι
καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν θμζρα
υποβολισ τθσ προςφοράσ.
Εάν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι αλλοδαπι ανϊνυμθ εταιρία, και εφόςον ζχει, κατά το δίκαιο τθσ ζδρασ
τθσ, ονομαςτικζσ μετοχζσ προςκομίηει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το οποίο
να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, αναλυτικι κατάςταςθ μετόχων, με αρικμό των μετοχϊν του
κάκε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ με θμερομθνία
το πολφ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ ι κάκε άλλο ςτοιχείο από το οποίο να
προκφπτει θ ονομαςτικοποίθςθ μζχρι φυςικοφ προςϊπου των μετοχϊν, που ζχει ςυντελεςτεί τισ τελευταίεσ
30 (τριάντα) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ.
Σε διαφορετικι περίπτωςθ, δθλαδι εφόςον κατά το δίκαιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει τθν ζδρα τθσ δεν ζχει
ονομαςτικζσ μετοχζσ, υποβάλλει βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν από
αρμόδια αρχι, εφόςον υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ, διαφορετικά προςκομίηει υπεφκυνθ διλωςθ του
διαγωνιηόμενου, ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ μετόχων που κατζχουν τουλάχιςτον 1% των μετοχϊν
και αν δεν τθρείται τζτοια κατάςταςθ, ςχετικι κατάςταςθ μετόχων (με 1%), ςφμφωνα με τθν τελευταία
Γενικι Συνζλευςθ, αν οι μζτοχοι αυτοί είναι γνωςτοί ςτθν εταιρεία. Αν δεν προςκομιςκεί κατάςταςθ κατά τα
ανωτζρω, θ εταιρεία αιτιολογεί τουσ λόγουσ που οι μζτοχοι αυτοί δεν τθσ είναι γνωςτοί.
Θ ανακζτουςα αρχι δεν υπειςζρχεται ςτθν κρίςθ τθσ ωσ άνω αιτιολογίασ. Δφναται, ωςτόςο, να αποδείξει τθ
δυνατότθτα υποβολισ τθσ κατάςταςθσ μετόχων, και μόνο ςτθν περίπτωςθ αυτι θ εταιρεία αποκλείεται από
τθν παροφςα διαδικαςία.
Ρεραιτζρω, πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλεται θ υπεφκυνθ διλωςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ των
Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των
μθτρϊων του ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 3414/2005» και

ςτ) για τθν παράγραφο 2.2.3.9 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016.

B.2.Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ
μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι
εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο
πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν περίπτωςθ που
χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ
βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ
του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο
οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν
εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.
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Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο οικείο
επαγγελματικό μθτρϊο.
Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ του άρκρου 2.2.4 (απόδειξθ
καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά εφόςον ζχουν εκδοκεί
ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τουσ εκτόσ αν, ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ
αυτϊν φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ .
Β.3.Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι
οικονομικοί φορείσ και οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται, προςκομίηουν τα απαραίτθτα
δικαιολογθτικά ςτον υποφάκελο των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ –Τεχνικι προςφορά.

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί
φορείσ και οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται προςκομίηουν τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά
ςτον υποφάκελο των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ –Τεχνικι προςφορά.
Β.5.Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό εν
ιςχφ, για ςφςτθμα διαχείριςθσ Ροιότθτασ κατά το πρότυπο ISO 9001:2008, ι άλλο ιςοδφναμο, από
διαπιςτευμζνο Φορζα. Επίςθσ να διακζτει ςφςτθμα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά το πρότυπο ISO
14001:2004 ι άλλο ιςοδφναμο και ςφςτθμα διαχείριςθσ υγείασ & αςφάλειασ ςτθν εργαςία κατά το πρότυπο
OHSAS 18001:2007 ι άλλο ιςοδφναμο από διαπιςτευμζνο φορζα.
Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό
πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ
ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ)προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει
να ζχει εκδοκεί ζωσ (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά
περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, αντίςτοιχα ΦΕΚ,
ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα),
ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν
υποβολι τουσ.
Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι
προκφπτει από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΘ), αρκεί θ υποβολι αυτοφ,
εφόςον ζχει εκδοκεί τρεισ (3) μινεσ πριν τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ
νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν,
αντίςτοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ
διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα.
Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν.
Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι ςχετικζσ
τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν
θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι,
ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του
οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου.
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Β.7.Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό
πιςτοποίθςθσ.
Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.
Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.
Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.9.Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων,
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ,
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. Στθν περίπτωςθ
αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ
δζςμευςθσ των φορζων (υπεφκυνεσ δθλϊςεισ παραχϊρθςθσ των εκχωρθτϊν- ςυνεργατϊν κακϊσ και τα
ςχετικά ιδιωτικά ςυμφωνθτικά) ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται. H ανωτζρω ςχετικι δζςμευςθ των
φορζων κα ςυμπεριλθφκεί ςτον υποφάκελο των Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ-τεχνικθσ προςφοράσ

2.3

Κριτιρια Ανάκεςθσ

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ
Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει
βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, θ οποία εκτιμάται βάςει των κάτωκι κριτθρίων:

ΟΜΑΔΕΣ ΚΙΤΘΙΩΝ/ΚΙΤΘΙΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ
ΒΑΥΤΘΤΑΣ
ΚΙΤΘΙΟΥ

ΟΜΑΔΑ Α.:ΓΝΩΣΘ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ. ΔΥΝΑΤΟΤΘΤΑ ΑΝΤΑΡΟΚΙΣΘΣ ΣΤΙΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ
Α.1

Γνϊςθ και κατανόθςθ του αντικειμζνου. Ανάλυςθ των κρίςιμων παραμζτρων
του και των κινδφνων.

Α.2

5%

5%
Ετοιμότθτα ζγκαιρθσ ζναρξθσ, επιχειρθςιακόσ ςχεδιαςμόσ, παρακολοφκθςθ
εντομολογικϊν, επιδθμιολογικϊν και περιβαλλοντικϊν παραμζτρων και
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επιχειρθςιακι προςαρμογι ςε ςυνκικεσ κρίςθσ.
Α.3

Ευελιξία, δυνατότθτα ζγκαιρθσ εκτίμθςθσ κινδφνου και ανταπόκριςθσ ςε
ζκτακτεσ ανάγκεσ. Ρροβλεπόμενεσ διορκωτικζσ κινιςεισ.

5%

Α.4

Επιςτθμονικι Επάρκεια του υποψθφίου. Γνϊςθ διαχείριςθσ προβλθμάτων
δθμόςιασ υγείασ και Εμπειρία εκτζλεςθσ παρόμοιων ζργων.

5%

Α.5

Χριςθ αναγνωριςμζνων μεκοδολογιϊν και προτφπων. Σφςτθμα διαςφάλιςθσ
ποιότθτασ. Ρεριβαλλοντικι διαχείριςθ- ςυμβατότθτα. Λιψθ μζτρων
αςφάλειασ και προςταςίασ.

5%

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α

25%

ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΘ ΕΚΘΕΣΘ ΕΡΙ ΜΕΟΥΣ ΔΑΣΕΩΝ

Β.1

Χαρτογράφθςθ εςτιϊν- επιχειρθςιακόσ ςχεδιαςμόσ. Χαρτογράφθςθ
φυςικϊν υγροτοπικϊν ςυςτθμάτων. Αποτφπωςθ κυλάκων επικινδυνότθτασ
για τθ Δθμόςια Υγεία.

5%

Β.2

Δειγματολθψίεσ προνυμφϊν και ακμαίων, εμπειρία οριοκζτθςθσ
επιφανειϊν για αεροψεκαςμό, ζλεγχοσ αποτελεςματικότθτασ. Δράςεισ εντόσ
του αςτικοφ ςυςτιματοσ. Μεκοδολογία ςυλλογισ και ταυτοποίθςθσ
ακμαίων.

5%

Β.3.

Ψεκαςτικζσ δράςεισ από εδάφουσ και από αζροσ, ψεκαςμοί ακμαιοκτονίασ.

5%

Β.4

Μεκοδολογία πιςτοποίθςθσ και παρακολοφκθςθσ εργαςιϊν. Θλεκτρονικι
πλατφόρμα διαχείριςθσ ζργου. Σχεδιαςμόσ και περιεχόμενα παραδοτζων.

5%

Β.5

Δράςεισ ενθμζρωςθσ, προβολισ και
Θλεκτρονικι διαδραςτικι εφαρμογι.

5%

δθμοςιοποίθςθσ

του

ζργου.

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β

25%

ΟΜΑΔΑ Γ: ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΣΑ , ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ
Γ

Διάκεςθ του εξοπλιςμοφ και τεχνικϊν μζςων που απαιτείται για τθν
εκτζλεςθ του ζργου.

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ

25%
25%

ΟΜΑΔΑ Δ: ΟΜΑΔΑ ΕΓΟΥ
Δ.1

Ραρουςίαςθ τθσ Δομισ, τθσ Οργάνωςθσ και τθσ Σφνκεςθσ τθσ Ομάδασ
Ζργου, επάρκεια και ικανότθτεσ των μελϊν τθσ Επιςτθμονικισ Ομάδασ.
Συνοχι Ομάδασ Ζργου.

15%

Δ.2

Οργανόγραμμα και αποτφπωςθ των ρόλων και των αρμοδιοτιτων τθσ.
Βακμόσ κάλυψθσ αναγκϊν και επιμζρουσ δράςεων.

5%

Δ.3

Μεκοδολογία Διοίκθςθσ του Ζργου, λιψθσ αποφάςεων και αντιμετϊπιςθσ

5%
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κρίςεων. Διοικθτικι Υποςτιριξθ, διαδικαςίεσ εςωτερικοφ ελζγχου.
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ
ΑΘΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΥΤΘΤΑΣ

25%
100%

2.3.2 Βακμολόγθςθ και κατάταξθ προςφορϊν

Αξιολόγθςθ τεχνικισ προςφοράσ
Θ βακμολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ κα γίνει με βάςθ κριτιρια αξιολόγθςθσ που είναι διαχωριςμζνα ςε
τζςςερισ ομάδεσ. Το κάκε κριτιριο ςυμμετζχει ςτθν διαμόρφωςθ τθσ ςυνολικισ βακμολογίασ ςε ποςοςτό
ίςο με τον ςυντελεςτι βαρφτθτασ του κριτθρίου.

Ο βακμόσ του κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ είναι ακζραιοσ αρικμόσ, ζχει ελάχιςτθ τιμι το μθδζν (0) και
ανϊτερθ το εκατόν είκοςι (120).
Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ.
Θ βακμολογία κάκε κριτθρίου διαμορφϊνεται:


0-49 : όταν θ ςυγκεκριμζνθ προςφορά είναι απαράδεκτθ ωσ προσ τισ ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ τθσ
διακιρυξθσ για το ςυγκεκριμζνο κριτιριο.



50-89 : όταν θ ςυγκεκριμζνθ προςφορά είναι αποδεκτι ωσ προσ τισ ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ τθσ
διακιρυξθσ για το ςυγκεκριμζνο κριτιριο.



90-99 : όταν θ ςυγκεκριμζνθ προςφορά είναι ικανοποιθτικι ωσ προσ τισ ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ
τθσ διακιρυξθσ για το ςυγκεκριμζνο κριτιριο.



100 -120 : όταν θ ςυγκεκριμζνθ προςφορά είναι εξαίρετθ , όταν υπερκαλφπτει τισ απαιτιςεισ τθσ
διακιρυξθσ.

Μια προςφορά χαρακτθρίηεται:
1. απαράδεκτθ ωσ προσ το ςυγκεκριμζνο κριτιριο όταν θ ανταπόκριςι τθσ ςτισ προδιαγραφζσ και τισ
ελάχιςτεσ απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου, είτε δεν υφίςταται, είτε κεωρείται ακατάλλθλθ
για τθν εκτζλεςθ του ζργου.
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2.

αποδεκτι, ωσ προσ το ςυγκεκριμζνο κριτιριο όταν θ ανταπόκριςι τθσ καλφπτει εν μζρει τισ
προδιαγραφζσ και τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου δθμιουργϊντασ
τεκμθριωμζνεσ αμφιβολίεσ για τθν δυνατότθτα επιτυχοφσ υλοποίθςθσ του ζργου.

3. ικανοποιθτικι, ωσ προσ το ςυγκεκριμζνο κριτιριο όταν θ ανταπόκριςι τθσ καλφπτει πλιρωσ τισ
προδιαγραφζσ και τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου ι υπολείπεται ςε μθ
ουςιϊδθ χαρακτθριςτικά που δεν δθμιουργοφν αμφιβολίεσ για τθν δυνατότθτα υλοποίθςθσ του
ζργου.
4. εξαίρετθ, ωσ προσ το ςυγκεκριμζνο κριτιριο όταν προςφζρει επιπλζον δυνατότθτεσ χριςιμεσ για το
ζργο.
θτά αναφζρεται ότι :
α.Τεχνικζσ προςφορζσ που βακμολογοφνται ςε ζνα κριτιριο με βακμό κάτω του 50 κρίνονται
ακατάλλθλεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου και απορρίπτονται.
β. Τεχνικζσ προςφορζσ που δεν περιλαμβάνουν δεκαζξι (16) φορτθγά ψεκαςτικά οχιματα ανοιχτοφ
τφπου (pickup) , δφο (2) ψεκαςτικά ΣμθΕΑ και ζνα (1) ψεκαςτικό

ελικόπτερο, όπωσ αυτά

περιγράφονται ςτο παράρτθμα ΙΙΙ-Τεχνικι Ρεριγραφι, κεωροφνται μθ ικανοποιθτικζσ ωσ προσ το
κριτιριο Γ ςτο οποίο βακμολογοφνται με βακμό κάτω του 90.
γ. Τεχνικζσ προςφορζσ που δεν περιλαμβάνουν τθν ςτελζχωςθ τθσ Ομάδασ Ζργου με τουσ
προβλεπόμενουσ επιςτιμονεσ που διακζτουν τθν ελάχιςτθ απαιτοφμενθ τεκμθριωμζνθ εμπειρία ςτο
αντικείμενο, κεωροφνται μθ ανταποκρινόμενεσ ςτισ απαιτιςεισ ωσ προσ το κριτιριο Δ1 ςτο οποίο
βακμολογοφνται με βακμό κάτω του 50 και απορρίπτονται.
δ. Τεχνικζσ προςφορζσ που δεν περιλαμβάνουν ολοκλθρωμζνεσ λφςεισ αντιμετϊπιςθσ των εςτιϊν
αναπαραγωγισ ςτα φυςικά υγροτοπικά ςυςτιματα κρίνονται ωσ μθ ανταποκρινόμενεσ ςτισ
απαιτιςεισ ωσ προσ το κριτιριο Α1 ςτο οποίο βακμολογοφνται με βακμό κάτω του 50 και
απορρίπτονται.
Κάκε μζλοσ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ κα βακμολογιςει κάκε ζνα από τα κριτιρια τθσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ
με ζνα βακμό, ακζραιο από το 0 ζωσ το 120, ςφμφωνα με τθν παραπάνω κατθγοριοποίθςθ. Ο βακμόσ κάκε
κριτθρίου προκφπτει από το άκροιςμα των βακμϊν που κα δϊςει το κάκε μζλοσ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ
διαιρεμζνου δια του αρικμοφ των μελϊν τθσ, δθλαδι κα είναι ζνασ αρικμόσ με ελάχιςτο το μθδζν (0) και
μζγιςτο το εκατό (120).
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Θ βακμολογία τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ (ΒΤΡ) προκφπτει από το άκροιςμα των γινομζνων τθσ βακμολογίασ
του κάκε κριτθρίου επί τον ςυντελεςτι βαρφτθτασ του κριτθρίου και ςυγκεκριμζνα από τον τφπο:
ΒΤΡj= (Α1Χ 0,05) + (Α2 Χ 0,05) +(Α3 Χ 0,05) + (Α4 Χ 0,05)+ (Α5 Χ 0,05)+ (Β1 Χ 0,05) + (Β2 Χ 0,05) +
(Β3 Χ 0,05) + (Β4 Χ 0,05)+ (Β5 Χ 0,05)+ (Γ Χ 0,25) + (Δ1 Χ 0,15) + (Δ2 Χ 0,05) +(Δ3 Χ 0,05)

Ππου: ΒΡΤj:θ ολικι βακμολογία τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ του υποψθφίου j
Α1, Α2, Α3, Α4 ….., Δ3: οι επιμζρουσ βακμολογίεσ του κάκε κριτθρίου

Σε όλουσ τουσ ανωτζρω υπολογιςμοφσ θ ςτρογγυλοποίθςθ φκάνει ςτο πρϊτο δεκαδικό ψθφίο. Το δεφτερο
δεκαδικό ψθφίο μθδενίηεται όταν ζχει τιμζσ 0, 1, 2, 3, 4, ενϊ ςτρογγυλεφεται προσ τα άνω όταν ζχει τιμζσ 5,
6, 7, 8, 9.
Το κριτιριο που αφορά τθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ ζχει ςυντελεςτι βαρφτθτασ 80% για τθν
διαμόρφωςθ τθσ ςυνολικισ βακμολογίασ τθσ προςφοράσ

Ρεριπτϊςεισ προςφορϊν που παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ δεν κα
απορρίπτονται υπό τθν προχπόκεςθ ότι οι αποκλίςεισ αυτζσ δεν αναφζρονται ςτουσ απαράβατουσ όρουσ και
κρίνονται επουςιϊδεισ από τθν αρμόδια Επιτροπι.

Αξιολόγθςθ Οικονομικισ Ρροςφοράσ
Θ βακμολογία τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ (Oα) προκφπτει από τον τφπο:
Oj = (K min / Kj) x 100

Ππου:Oj: θ βακμολογία για το ςυγκεκριμζνο κριτιριο τθσ οικονομικισ προςφοράσ j
Kmin: θ χαμθλότερθ αποδεκτι προςφερκείςα τιμι (χωρίσ ΦΡΑ)
Kj: θ οικονομικι προςφορά του κάκε προςφζροντα (χωρίσ ΦΡΑ)

Το κριτιριο που αφορά τθν αξιολόγθςθ τθσ οικονομικισ προςφοράσ ζχει ςυντελεςτι βαρφτθτασ 20% για
τθν διαμόρφωςθ τθσ ςυνολικισ βακμολογίασ τθσ προςφοράσ.
Σε περίπτωςθ που θ τιμι οικονομικισ προςφοράσ υποψθφίου είναι μικρότερθ από το 80% του
προχπολογιςμοφ του ζργου (δθλαδι υπάρχει ζκπτωςθ μεγαλφτερθ από 20%) θ τιμι κρίνεται ωσ ιδιαίτερα
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χαμθλι. Στθν περίπτωςθ αυτι κα ηθτείται από τον υποψιφιο Ανάδοχο ζγγραφθ λεπτομερισ αιτιολόγθςθ τθσ
ανάλυςθσ τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ του. Θ όποια ζκπτωςθ πζραν του προαναφερκζντοσ ορίου κα πρζπει
εκτόσ των άλλων, κατ’ ελάχιςτο, να τεκμθριϊνεται με βάςθ τα οριηόμενα ςτο άρκρο 88 του Ν.4412/2016 .

Τελικι βακμολόγθςθ προςφορϊν
Θ τελικι Συνολικι βακμολογία τθσ κάκε προςφοράσ προκφπτει από τον τφπο:

Ρj = 0,80 x ΒΤΡj + 0,20 x Οj

Όπου για τθν προςφορά j:


Πj είναι θ ςυνολικι βακμολογία



ΒΣΠj είναι θ βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ



Οj είναι θ βακμολογία τθσ οικονομικισ προςφοράσ

Επικρατζςτεροσ υποψιφιοσ , κα είναι ο προςφζρων που ςυγκζντρωςε τθν υψθλότερθ ςυνολικι βακμολογία

2.4

Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν
Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα III τθσ Διακιρυξθσ.
Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ.
Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά θλεκτρονικά
είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ
εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ,
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.
2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν
2.4.2.1.Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα
διακιρυξθ (παράγραφοσ 1.5), ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα
ςτον ν.4412/2016,όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ.
56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν
Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Θ.ΔΘ..)»
Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται από
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εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο
οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΚ και
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α. 56902/215 “Σεχνικζσ
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων
(Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι
πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α.
Επιςθμαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να υπογράφουν τα
δικαιολογθτικά που υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ, με χριςθ προθγμζνθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ,
αλλά μπορεί να τα αυκεντικοποιοφν με οποιονδιποτε άλλο πρόςφορο τρόπο, εφόςον ςτθ χϊρα προζλευςισ
τουσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων
ςυμβάςεων. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ αίτθςθ ςυμμετοχισ ςυνοδεφεται με υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία
δθλϊνεται ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν προβλζπεται θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ι ότι
ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ για τθν ςυμμετοχι
ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Θ υπεφκυνθ διλωςθ του προθγοφμενου εδαφίου φζρει
υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.

2.4.2.2.Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του ςυςτιματοσ
βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο
37 του ν. 4412/2016,όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ.
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα αρχι
κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ.

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:
(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα.
(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι
προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.
Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 4412/16.
Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι
εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι
διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ.
Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν
αξιολόγθςι τθσ.

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ τισ
αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα ςχετικά
θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα θλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα. Σα
ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου
θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ
περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το
θλεκτρονικό αρχείο pdf].
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2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Συςτιματοσ,
όπωσ περιγράφεται παρακάτω:
Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται από
αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο,
φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ
εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ με τθν επιφφλαξθ των
αναφερκζντων ςτθν τελευταία υποπαράγραφο τθσ παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντοσ για τουσ αλλοδαποφσ
οικονομικοφσ φορείσ.
Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.
Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά
τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον
ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει υπογραφι
μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ

Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ
μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ προςφοράσ τα οποία απαιτείται να
προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999
''Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ'', όπωσ τροποποιικθκε με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 παρ. 2 του ν.
4250/2014.Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι, ενδεικτικά, θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα
πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από
δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν προςκομίηονται ςε
ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά
φυλλάδια και όςα προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε
αντίγραφα των πρωτοτφπων.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο
κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι
οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι
διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ.
Ο παραπάνω ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ κα αναγράφει με κεφαλαία τα εξισ :ΠΡΟ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΘ ΕΛΛΑΔΑ,
Δ/ΝΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ-ΔΘΜ/ΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ , ΣΜΘΜΑ ΠΡΟΜΘΘΕΙΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟΤ 254, Σ.Κ.26443
ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΟΝΑνοιχτό θλεκτρονικό διαγωνιςμό άνω των ορίων με τίτλο «Ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ και
καταπολζμθςθ πλθκυςμοφ κωνωποειδϊν ςτθν Π.Δ.Ε ετϊν 2022-2024 ,προχπολογιςμοφ μζχρι του ποςοφ των
6.820.000,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ» με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ
προςφορά βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ –τιμισ.
ΑΠΟ: (ΠΛΗΡΗ ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΟΛΕΑ) και τθν ζνδειξθ «ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΦΡΑΓΙΣΟΤΝ».

Πςα δικαιολογθτικά τθσ προςφοράσ απαιτείται να υποβλθκοφν ςε ζντυπθ μορφι δεν πρζπει να ζχουν ξζςματα,
ςβθςίματα, προςκικεσ, διορκϊςεισ ι άλλου είδουσ αλλοιϊςεισ. Εάν υπάρχει ςτθν προςφορά οποιαδιποτε
προςκικθ ι διόρκωςθ, αυτι πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ και μονογραμμζνθ από τον προςφζροντα, το
δε αρμόδιο όργανο παραλαβισ και αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, κατά τον ζλεγχο, μονογράφει και
ςφραγίηει τθν τυχόν διόρκωςθ ι προςκικθ. Θ προςφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν ς’ αυτι διορκϊςεισ
που τθν κακιςτοφν αςαφι, κατά τθν κρίςθ του οργάνου αξιολόγθςθσ των προςφορϊν.
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2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά»
2.4.3.1Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία
περιλαμβάνουν:
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 1 και 3 του άρκρου 79
του ν. 4412/2016.
Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο ζχει αναρτθκεί, ςε μορφι αρχείων τφπου
XML και PDF, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ ςτο ςυςτθμικό αρικμό του
διαγωνιςμοφ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ.(Ραράρτθμα ΙΙ). Σχετικζσ οδθγίεσ αναφορικά,
με το Ε.Ε.Ε.Σ. μποροφν να αναηθτθκοφν από τθν ακόλουκθ θλεκτρονικι διεφκυνςθ:
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_9
9d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26
_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61]
Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), το οποίο
είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ
προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των
φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.
Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
και
β) εγγφθςθ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τo άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 2.1.5 και 2.2.2 τθσ
παροφςασ διακιρυξθσ.

2.4.3.2 H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν
τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του Ραραρτιματοσ III τθσ
Διακιρυξθσ.
Οι ςυμμετζχοντεσ, εκτόσ από τθν τεχνικι προςφορά του ςυςτιματοσ κα πρζπει να ςυμπλθρϊςουν και να
υποβάλουν θλεκτρονικά ςτο ςφςτθμα ςε μορφι αρχείου τφπου .pdf ψθφιακά υπογεγραμμζνα (όπου
απαιτείται), και τα κάτωκι :

1. Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ.4 του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986 (Ά 75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ψθφιακά
υπογεγραμμζνθ, όπου κα δθλϊνεται ζλαβε γνϊςθ όλων των όρων τθσ διακιρυξθσ τουσ οποίουσ
αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα και ότι θ τεχνικι προςφορά κα ςυμμορφϊνεται με όλεσ τισ
απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Τεχνικζσ
Ρροδιαγραφζσ” του Ραραρτιματοσ III τθσ Διακιρυξθσ.
2. Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ.4 του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986 (Ά 75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ψθφιακά
υπογεγραμμζνθ, περί μθ φπαρξθσ ανειλθμμζνων υποχρεϊςεων του υποψθφίου που παρεμποδίηουν
τθν ςυμμετοχι μελϊν τθσ προτεινόμενθσ ομάδασ ζργου ι προτεινόμενων μζςων ςτο ζργο.
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3. Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ.4 του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986 (Ά 75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ψθφιακά
υπογεγραμμζνθ, ςτθν οποία κα δθλϊνονται ο διατικζμενοσ εξοπλιςμόσ και τα μζςα , ο οποίοσ κα
πρζπει να καλφπτει τισ απαιτιςεισ που αναφζρονται ςτο Ραράρτθμα III. Επίςθσ, κα δθλϊνεται ότι ο
διατικζμενοσ τεχνικόσ εξοπλιςμόσ και τα μζςα, κα βρίςκεται ςτθν περιοχι κακ’ όλθ τθν διάρκεια
εκτζλεςθσ του ζργου . Για το ςφνολο των δθλωκζντων μζςων κα πρζπει να κατατεκοφν ςτο φάκελο τθσ
τεχνικισ προςφοράσ, πιςτοποιθτικά κτιςθσ (π.χ. τιμολόγιο), ι δικαίωμα χριςθσ (π.χ.leasing), κακϊσ και
Τεχνικό Δελτίο (prospectus). Για τα οχιματα κα πρζπει να κατατεκοφν άδειεσ κυκλοφορίασ όπου κα
εμφανίηεται ότι θ άδεια χριςθσ τουσ είναι αντίςτοιχθ με τθν εργαςία για τθν οποία προορίηονται ςτο
ζργο. Για το ψεκαςτικό ελικόπτερο κα πρζπει να κατατεκοφν: i. πιςτοποιθτικό νθολόγθςθσ, ii.
πιςτοποιθτικό επικεϊρθςθσ αξιοπλοΐασ ι πιςτοποιθτικό πτθτικισ ικανότθτασ ελικοπτζρου,
iii.
πιςτοποιθτικό εναζριων ψεκαςτικϊν εργαςιϊν. Για τα ΣμθΕΑ κα πρζπει να κατατεκοφν: α) άδεια πτθτικισ
λειτουργίασ , β) άδεια εμπορικισ εκμετάλλευςθσ , γ) εγχειρίδιο πτθτικισ λειτουργίασ και δ) ζντυπα
τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν (manuals) ςτα ελλθνικά ι ςτα αγγλικά.Τα ΣμθΕΑ και οι χειριςτζσ που κα
ςυμμετζχουν ςτο ζργο κα πρζπει να περιλαμβάνονται ςτο εγχειρίδιο πτθτικισ λειτουργίασ.
4. Στθν περίπτωςθ που ο προςφζρων χρθςιμοποιεί μζςα τρίτων για τθν πιςτοποίθςθ διάκεςθσ μζρουσ ι
του ςυνόλου τθσ υλικοτεχνικι του υποδομισ, κα πρζπει να κατατεκοφν υπεφκυνεσ δθλϊςεισ (ψθφιακά
υπογεγραμμζνεσ) παραχϊρθςθσ των εκχωρθτϊν-ςυνεργατϊν κακϊσ και τα ςχετικά ιδιωτικά
ςυμφωνθτικά.
5. Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ.4 του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986 (Ά 75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ψθφιακά
υπογεγραμμζνθ, ςτθν οποία κα δθλϊνεται θ ςφνκεςθ τθσ επιςτθμονικισ Ομάδασ Ζργου, θ οποία κα
πρζπει να καλφπτει τισ απαιτιςεισ που αναφζρονται ςτο Ραράρτθμα III .Θ ανωτζρω Υ.Δ. πρζπει να
ςυνοδεφεται από πίνακα επιςτθμονικοφ προςωπικοφ , από βιογραφικά, τίτλουσ ςπουδϊν, αποδεικτικά
εμπειρίασ ςε παρόμοια ζργα και υπεφκυνεσ δθλϊςεισ αποδοχισ ςυμμετοχισ και παραμονισ ςτθν
περιοχι εκτζλεςθσ του ζργου όλων των μελϊν τθσ Επιςτθμονικισ Ομάδασ. Για τθν απόδειξθ τθσ
εμπειρίασ των επιςτθμόνων ςε ζργα παρόμοια με το προσ ανάκεςθ, όπωσ αυτά ορίηονται ςτο άρκρο
2.2.6. – Τεχνικι και Επαγγελματικι ικανότθτα τθσ παροφςασ, απαιτείται θ κατάκεςθ αποδεικτικϊν
τεκμθρίωςθσ (ςυμβάςεισ , προςλιψεισ κ.λ.π) . Ωσ ετιςια εμπειρία επιςτιμονα κεωρείται θ κατ ϋ ελάχιςτο
πεντάμθνθ αποκλειςτικι απαςχόλθςθ ςε παρόμοιο ζργο που υλοποιικθκε κατά τθν τελευταία
πενταετία. Για τουσ χειριςτζσ ΣμθΕΑ απαιτείται τεκμθρίωςθ τθσ πτθτικισ εμπειρίασ , όπωσ αυτι ορίηεται
ςτο Ραράρτθμα III –Ομάδα ζργου (προςωπικό αεροψεκαςμϊν) τθσ παροφςασ κακϊσ και υπεφκυνεσ
δθλϊςεισ αποδοχισ ςυμμετοχισ και παραμονισ ςτθν περιοχι εκτζλεςθσ του ζργου. Για τον χειριςτι και
τον μθχανικό ελικοπτζρου απαιτείται θ άδεια και διλωςθ αποδοχισ ςυμμετοχισ.
6. Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ.4 του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986 (Ά 75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ψθφιακά
υπογεγραμμζνθ, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι οι επιςτιμονεσ και οι χειριςτζσ ΣμθΕΑ που ςτελεχϊνουν
τθν επιςτθμονικι Ομάδα Ζργου κα παραμείνουν ςτο ζργο κακ’ όλο το διάςτθμα που αυτό εκτελείται
και επίςθσ κα δθλϊνουν ότι κα ςυμμετζχουν κακθμερινά (πλθν του χειριςτι και μθχανικοφ του
ελικοπτζρου και του επιςτιμονα που διαχειρίηεται τα προβλιματα δθμόςιασ υγείασ) με πλιρθ
απαςχόλθςθ ςτο ζργο, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ τεχνικισ περιγραφισ του ζργου ςτο Ραράρτθμα III
τθσ παροφςθσ. Σθμειϊνεται ότι επιςτιμονασ μζλοσ τθσ ομάδασ ζργου κα μπορεί να αντικαταςτακεί
μόνον κατόπιν γραπτισ ζγκριςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Για τθν ζγκριςθ αντικατάςταςθσ απαιτείται,
πζραν τθσ επαρκοφσ και αποδεκτισ αιτιολόγθςθσ του αιτιματοσ, ο αντικαταςτάτθσ να είναι αντίςτοιχων
προςόντων με τον αντικακιςτάμενο και ςε κάκε περίπτωςθ να καλφπτει τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ. Θ
μθ τιρθςθ του ωσ άνω όρου είναι λόγοσ μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ.
7. Άδεια καταπολζμθςθσ τρωκτικϊν και εντόμων ςε κατοικθμζνουσ χϊρουσ του Υπουργείου Αγροτικισ
Ανάπτυξθσ και Τροφίμων ι εκτφπωςθ τθσ ιςτοςελίδασ του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και
Τροφίμων (http://www.minagric.gr/e-icide/e-icide_new.aspx) από τθν οποία να προκφπτει ότι θ
επιχείρθςθ περιλαμβάνεται ςτθ ειδικι λίςτα των επαγγελματιϊν του κλάδου που είναι αναρτθμζνθ, ςε
εφαρμογι του νόμου 3919/2011 (ΦΕΚ Αϋ32), ι άλλο ιςοδφναμο ζγγραφο εφόςον πρόκειται για
αλλοδαποφσ υποψθφίουσ.
8. Κατάλογο με τισ ςυμβάςεισ παροχισ υπθρεςιϊν, παρόμοιων ζργων καταπολζμθςθσ κουνουπιϊν που
ζχουν εκτελζςει κατά τθν τελευταία τριετία (2018-2020).Ωσ παρόμοια ζργα νοοφνται περιφερειακά
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ζργα καταπολζμθςθσ κουνουπιϊν μεγάλθσ κλίμακασ που περιλάμβαναν χαρτογράφθςθ εςτιϊν
αναπαραγωγισ, ςχεδιαςμό και τθν εκτζλεςθ δειγµατολθψιϊν και ψεκαςτικϊν παρεμβάςεων ςε αςτικό,
περιαςτικό και αγροτικό ςφςτθμα, κακϊσ και ςε υγροτοπικά ςυςτιματα. Οι υποψιφιοι για να
πιςτοποιιςουν τθν καταλλθλότθτα τουσ προκειμζνου να ανταπεξζλκουν ςτισ απαιτιςεισ του ζργου κα
πρζπει να ζχουν τθν εμπειρία επιτυχοφσ εκτζλεςθσ κατά τθν τελευταία τριετία, παρόμοιων ζργων
ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ κατ’ ελάχιςτο ίςθσ προσ το 50% του προχπολογιςτικοφ φψουσ του παρόντοσ.
Υποψιφιοι που δεν καλφπτουν τον όρο αυτό κρίνονται ακατάλλθλοι και θ προςφορά τουσ απορρίπτεται.
Για τθν απόδειξθ εκτζλεςθσ παρόμοιων ζργων πρζπει να κατατεκοφν αντίγραφα των ςχετικϊν
ςυμβάςεων (όπου κα αναφζρεται ρθτά ο χρόνοσ υπογραφισ, θ διάρκεια εκτζλεςθσ και το ςυμβατικό
τίμθμα του ζργου), κακϊσ και βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ. Σε περίπτωςθ ζργου εκτελεςκζντοσ από
ζνωςθ φορζων, υπολογίηεται το αναλογοφν ποςοςτό ςυμμετοχισ του προςφζροντοσ. Σε περίπτωςθ
προςφοράσ ζνωςθσ οποιαςδιποτε μορφισ, απαιτείται ακροιςτικά οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζνωςθ να
καλφπτουν τον ωσ άνω όρο. Σε περιπτϊςεισ πολυετϊν ζργων θ ςυμβατικι τουσ αξία επιμερίηεται ανά
ζτοσ και προςμετράτε θ ςυμβατικι αξία των ετϊν που περιλαμβάνονται ςτθν τριετία (2018-2020)
9. Ιςολογιςμοφσ ι αποςπάςματα ιςολογιςμϊν των τριϊν (3) τελευταίων διαχειριςτικϊν χριςεων ι ςε
περίπτωςθ μθ τιρθςθσ ιςολογιςμϊν, φωτοαντίγραφα των αντίςτοιχων Φορολογικϊν Δθλϊςεων:
εντφπων Ε3 και Ε5. Εάν θ επιχείρθςθ λειτουργεί για χρόνο μικρότερο τθσ τριετίασ κα υποβάλει
ιςολογιςμοφσ ι φορολογικζσ δθλϊςεισ για όςο χρόνο λειτουργεί. Ο υποψιφιοσ για να κρικεί αποδεκτόσ
κα πρζπει να ζχει δθλϊςει κατά τισ τρεισ (3) τελευταίεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ ςυνολικό γενικό κφκλο
εργαςιϊν μεγαλφτερο του 100% του προχπολογιςμοφ του υπό ανάκεςθ ζργου, μθ
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ. Υποψιφιοι που δεν καλφπτουν τον όρο αυτό κρίνονται ακατάλλθλοι
και θ προςφορά τουσ απορρίπτεται. Σε περίπτωςθ που ο προςφζρων δραςτθριοποιείται για χρονικό
διάςτθμα μικρότερο των τριϊν ετϊν, τότε ο ςυνολικόσ γενικόσ κφκλοσ εργαςιϊν για όςεσ διαχειριςτικζσ
χριςεισ δραςτθριοποιείται κα πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από το 80% του προχπολογιςμοφ μθ
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ ,του υπό ανάκεςθ ζργου. Για το οικονομικό ζτοσ 2020 , εάν δεν ζχει
ςυνταχκεί ιςολογιςμόσ κατατίκεται υπεφκυνθ διλωςθ και ο ιςολογιςμόσ προςκομίηεται ςτθ φάςθ
κατάκεςθσ κατακυρωτικϊν εγγράφων.
10. Τεχνικι Ρροςφορά (ψθφιακά υπογεγραμμζνθ),(ςφμφωνα με το παράρτθμα III) θ οποία κα
περιλαμβάνει :
1. Τεχνικι ζκκεςθ που κα παρουςιάηει αναλυτικά τθν γνϊςθ και κατανόθςθ του αντικειμζνου και των
κακοριςτικϊν παραμζτρων του ζργου, κακϊσ και τθν ικανότθτα του φορζα για τθν εκτζλεςι του:


Γνϊςθ του αντικειμζνου του ζργου και των κρίςιμων παραμζτρων του ςε ςχζςθ με τουσ κινδφνουσ
που αφοροφν τθν δθμόςια υγεία και τθν όχλθςθ (απαιτείται πλιρθσ ζκκεςθ).



Επιχειρθςιακόσ ςχεδιαςμόσ.



Ετοιμότθτα ανταπόκριςθσ ςτο χρονοδιάγραμμα άμεςθσ ζναρξθσ και προςαρμογισ ςε ςυνκικεσ
κρίςθσ ςχετικισ με τθν δθμόςια υγεία ςε όποια φάςθ του ζργου (απαιτείται πλιρθσ ζκκεςθ και
τεκμθρίωςθ).



Δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ και αξιοποίθςθσ περιβαλλοντικϊν μεταβολϊν που ςχετίηονται με το
ζργο.



Ευελιξία οργάνωςθσ και τθν δυνατότθτα ανταπόκριςθσ ςτο ζργο και ςε ζκτακτεσ ανάγκεσ (απαιτείται
πλιρθσ ζκκεςθ και τεκμθρίωςθ).



Μζκοδο ζγκαιρθσ εκτίμθςθσ – πρόβλεψθσ κινδφνων που ςχετίηονται με τθ δθμόςια υγεία (απαιτείται
πλιρθσ ζκκεςθ και τεκμθρίωςθ)



Ρρόβλεψθ αρνθτικϊν εξελίξεων και προβλεπόμενεσ διορκωτικζσ κινιςεισ (απαιτείται πλιρθσ
ζκκεςθ).
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Ακολουκοφμενο Σφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ (απαιτείται αναλυτικι περιγραφι και χριςθ
προτφπων).



Ραρουςίαςθ του υποψιφιου φορζα ςε ςχζςθ με το αντικείμενο του ζργου.



Επιςτθμονικι Επάρκεια του ςτο αντικείμενο (απαιτείται τεκμθρίωςθ).



Γνϊςθ και εμπειρία εκτζλεςθσ παρόμοιων ζργων, ιδιαίτερα με ταυτόχρονθ διαχείριςθ προβλθμάτων
δθμόςιασ υγείασ (απαιτείται αναλυτικι παρουςίαςθ).



Χριςθ αναγνωριςμζνων μεκοδολογιϊν, οδθγιϊν και προτφπων (απαιτείται παρουςίαςθ και
τεκμθρίωςθ).



Ρεριβαλλοντικι διαχείριςθ- ςυμβατότθτα (απαιτείται αναλυτικι περιγραφι και χριςθ προτφπων).



Λιψθ μζτρων αςφάλειασ και προςταςίασ (απαιτείται αναλυτικι περιγραφι και χριςθ προτφπων).

2. Τεχνικι ζκκεςθ μεκοδολογίασ υλοποίθςθσ του ζργου και των επιμζρουσ απαιτοφμενων δράςεων, με
αναλυτικι παρουςίαςθ του τρόπου υλοποίθςθσ των παρακάτω δράςεων:


Χαρτογράφθςθ εςτιϊν, χριςθ Γεωγραφικϊν Συςτθμάτων Ρλθροφοριϊν (GIS). (απαιτείται θ κατάκεςθ
υποδειγμάτων από εκτελεςκζντα ζργα του υποψθφίου)



Χαρτογράφθςθ φυςικϊν υγροτοπικϊν ςυςτθμάτων – οικολογικι χαρτογράφθςθ (απαιτείται θ
κατάκεςθ υποδειγμάτων από εκτελεςκζντα ζργα του υποψθφίου).



Αξιολόγθςθ περιοχϊν ςυναρτιςει του κινδφνου εμφάνιςθσ προβλθμάτων δθμόςιασ υγείασ.
Αποτίμθςθ κυλάκων επικινδυνότθτασ για τθ δθμόςια υγεία.



Δειγματολθψίεσ προνυμφϊν και ακμαίων (απαιτείται αναλυτικι περιγραφι).



Ψεκαςτικζσ δράςεισ από εδάφουσ (απαιτείται αναλυτικι περιγραφι).



Ψεκαςτικζσ δράςεισ από αζροσ (απαιτείται αναλυτικι περιγραφι).



Ενζργειεσ ςτο περιαςτικό, αγροτικό και φυςικό περιβάλλον (απαιτείται αναλυτικι περιγραφι).



Δράςεισ ςτο αςτικό περιβάλλον, ςε πόλεισ και οικιςμοφσ ,δράςεισ καταπολζμθςθσ πόρτα-πόρτα
(απαιτείται αναλυτικι περιγραφι)



Μεκοδολογία ςυλλογισ και ταυτοποίθςθσ ακμαίων (απαιτείται αναλυτικι περιγραφι, κλείδεσ).



Χριςθ νζων τεχνολογιϊν (απαιτείται αναλυτικι περιγραφι).



Μεκοδολογία πιςτοποίθςθσ και παρακολοφκθςθ των εργαςιϊν (απαιτείται αναλυτικι περιγραφι).



Αναλυτικι περιγραφι και παρουςίαςθ τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ. Ραρακολοφκθςθ εργαςιϊν
πεδίου και διαχείριςθσ ζργου(απαιτείται κατάκεςθ υποδείγματοσ demo-link)



Ρεριγραφι Ραραδοτζων (απαιτείται αναλυτικι περιγραφι και κατάκεςθ υποδείγματοσ).



Ρροτεινόμενεσ δράςεισ ενθμζρωςθσ, προβολισ και δθμοςιοποίθςθσ του ζργου (απαιτείται αναλυτικι
περιγραφι). Θλεκτρονικι διαδραςτικι εφαρμογι ανοιχτοφ τφπου για αμφίδρομθ ανταλλαγι
πλθροφοριϊν (απαιτείται κατάκεςθ υποδείγματοσ demo-link)
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3. Αναλυτικι παρουςίαςθ του εξοπλιςμοφ (υλικοφ και άυλου) και των μζςων τεχνικισ υποςτιριξθσ για τθν
υλοποίθςθ του ζργου με αναφορά:




Στθν κάλυψθ των προβλεπόμενων μζςων ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο παράρτθμα ΙΙΙ – Τεχνικι
Ρεριγραφι του ζργου (απαιτείται αναλυτικό και λεπτομερζσ φφλλο ςυμμόρφωςθσ - αντιπαραβολισ,
ποςοτικισ και ποιοτικισ, μεταξφ των απαιτοφμενων μζςων και των προςφερόμενων).
Στα τυχόν διατικζμενα-προςφερόμενα μζςα, πζραν των προβλεπομζνων που μποροφν να ςυμβάλουν
ςτθν επιτυχία του ζργου, όπωσ αμφίβια οχιματα, πτθτικά μζςα και οχιματα πλζον των ηθτουμζνων,
εξειδικευμζνα ψεκαςτικά μζςα πλάτθσ-χειρόσ, εξειδικευμζνα εποχοφμενα ψεκαςτικά μζςα, χριςθ
προγραμμάτων Γεωγραφικϊν Συςτθμάτων Ρλθροφοριϊν (gis) άυλοσ εξοπλιςμόσ , εξοπλιςμόσ
εργαςτθρίου, και ότι άλλο κρίνει

χριςιμο ο υποψιφιοσ (απαιτείται αναλυτικι περιγραφι, τεκμθρίωςθ και χρθςιμότθτα για το ζργο).
4. Αναλυτικι παρουςίαςθ τθσ Δομισ, τθσ Οργάνωςθσ και τθσ Σφνκεςθσ τθσ Ομάδασ Ζργου:


Αναλυτικι αναφορά ςτο Επιςτθμονικό Ρροςωπικό, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο παράρτθμα ΙΙΙ
– Τεχνικι Ρεριγραφι του ζργου (απαιτείται αναλυτικό φφλλο ςυμμόρφωςθσ για το ςφνολο των
απαιτοφμενων επιςτθμόνων).



Επάρκεια και ικανότθτεσ των μελϊν τθσ Επιςτθμονικισ Ομάδασ (απαιτείται αναλυτικι περιγραφι και
τεκμθρίωςθ).



Συμμετοχι επιπλζον επιςτθμόνων που κα ςυμβάλουν ςτθν επίτευξθ των ςτόχων του ζργου
(απαιτείται αναλυτικι παρουςίαςθ, βιογραφικά, τίτλοι ςπουδϊν, υπεφκυνεσ δθλϊςεισ)



Συνοχι Ομάδασ Ζργου (απαιτείται αναλυτικι περιγραφι και τεκμθρίωςθ).



Οργανόγραμμα και αποτφπωςθ των ρόλων και των αρμοδιοτιτων, περιγραφι του αντικειμζνου
εργαςιϊν (απαιτείται αναλυτικι περιγραφι).



Ρλθρότθτα κάλυψθσ αναγκϊν για τθν υλοποίθςθ όλων των επιμζρουσ δράςεων (απαιτείται
αναλυτικι περιγραφι, τεκμθρίωςθ).



Δυνατότθτα χριςθσ και αξιοποίθςθσ των νζων τεχνολογιϊν , επιςτθμϊν και μεκόδων (ανάλυςθ
μεγάλων δεδομζνων, τεχνθτι νοθμοςφνθ κ.α.)



Μεκοδολογία Διοίκθςθσ του Ζργου, λιψθσ αποφάςεων και αντιμετϊπιςθσ κρίςεων (απαιτείται
αναλυτικι περιγραφι).



Διοικθτικι Υποςτιριξθ, διαδικαςίεσ εςωτερικοφ ελζγχου (απαιτείται αναλυτικι περιγραφι).
Γενικά, ςτθν τεχνικι προςφορά κα πρζπει να δθλωκοφν όλα τα ςτοιχεία που τεκμθριϊνουν τθν
επάρκεια του υποψθφίου και ςυμβάλουν ςτθν αξιολόγθςι του , ςφμφωνα με τα αναφερόμενα
κριτιρια αξιολόγθςθσ.

Οι οικονομικοί φορείσ όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ (τθσ
παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ παραγράφου 2.2.6), εάν
ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αναφζρουν ςε ποιό κριτιριο.
Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν.
ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ ΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ-ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ
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Εάν ο υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα με το
άρκρο 78 του Ν. 4412/2016, το ΕΕΕΣ περιζχει επίςθσ τισ ωσ άνω πλθροφορίεσ όςον αφορά τουσ
φορείσ αυτοφσ.



Εάν ο οικονομικόσ φορζασ που ςυμμετζχει μόνοσ του, αλλά ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ μιασ ι
περιςςότερων άλλων οντοτιτων, πρζπει να μεριμνά ϊςτε θ ανακζτουςα αρχι να λαμβάνει τόςο το
δικό του ΕΕΕΣ όςο και χωριςτό ΕΕΕΣ. όπου παρατίκενται οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ για κάκε μία από τισ
οντότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται.



Πταν ςτον διαγωνιςμό ςυμμετζχουν από κοινοφ , όμιλοι ι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων πρζπει να
δίδεται για κακζνα οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, χωριςτό ΕΕΕΣ ςτο οποίο
παρατίκενται οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ II ζωσ V του ΕΕΕΣ



Οδθγίεσ για τθ ςυμπλιρωςθ και υποβολι του ΕΕΕΣ παρατίκενται ςτο Ραράρτθμα II, τθσ παροφςασ
Διακιρυξθσ, ενϊ ςε θλεκτρονικι μορφι (αρχείο τφπου .xml) το ΕΕΕΣ βρίςκεται ςτθν θλεκτρονικι
πλατφόρμα του ΕΣΘΔΘΣ ςτο πεδίο του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ με αρ. ςυςτιματοσ…………….



Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3)
εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. Επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω υποχρζωςθ δεν ιςχφει
για τισ εγγυιςεισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ (π.χ. εγγυιςεισ του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίεσ φζρουν προθγμζνθ
ψθφιακι υπογραφι



Εάν ο οικονομικόσ φορζασ που ςυμμετζχει μόνοσ του, αλλά όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ
και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και
επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ παραγράφου 2.2.6), ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων,
αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ, πρζπει να μεριμνά να κατατεκοφν από τουσ
φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται και τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.4.3.2, κατά
περίπτωςθ (περιπτ.2,3,4,5,6,8,9) .

2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν
προςφορϊν
Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ, τθν
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ.
Θ τιμι τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ δίνεται ςε ευρϊ ανά μονάδα.
*Αν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα δεν μπορεί να αποτυπωκεί αναλυτικά θ οικονομικι προςφορά, ο προςφζρων
κα επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελλο “οικονομικι προςφορά” τθν θλεκτρονικι οικονομικι προςφορά του
θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθ και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία ςε μορφι pdf.+
Στθν Οικονομικι Ρροςφορά περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ,
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία.
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%.
Επίςθσ οι οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να λάβουν υπ’όψιν ότι ςτθν τιμι περιλαμβάνεται και το κόςτοσ των
φαρμάκων που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν αντιμετϊπιςθ των κουνουπιϊν.
Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται αυτόματα
από το ςφςτθμα.
Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται.
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Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ
παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον
προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο
Ραράρτθμα Ι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν
Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα δϊδεκα (12)
μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι,
πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016,όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει και τθν παράγραφο 2.2.2.
τθσ παροφςασ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια.
Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου
ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με
όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ.
Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ
ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί το
δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ
διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ είτε όχι.

2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν
H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν,
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά:
α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ),
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν
προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,
β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι
διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί κατά τθν αποςαφινιςθ
και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ,
γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1.
τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,
ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 4
του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ
και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.
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η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ,
θ)θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,
κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ παροφςθσ
διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ.
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3.

ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ

3.1

Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν

3.1.1 Θλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν
Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των
φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει
ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια:


Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» τθν
……………………….., …………/……../2021 και ϊρα 10:30 π.μ.



Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν θμερομθνία και
ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι.

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 3.1.2 τθσ
παροφςασ, κάκε προςφζρων αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά
τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν τα
ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016,όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν
Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν
αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά τα
λοιπά των κειμζνων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα
αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα
μζλθ του οργάνου.
β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ μόνο των
τεχνικϊν προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ
αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται πρακτικό για
τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν
προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν, με βάςθ τα κριτιρια
αξιολόγθςθσ του άρκρου 2.3.1 και 2.3.2 τθσ παροφςασ.
Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να ςυντάςςεται
ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ
«Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι προσ ζγκριςθ.
Τα αποτελζςματα των εν λόγω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» & «Τεχνικι Ρροςφορά»
επικυρϊνονται με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται
με επιμζλεια αυτισ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ, ςτουσ
προςφζροντεσ, μαηί με αντίγραφο των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των
προςφορϊν των ωσ άνω ςταδίων. Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα
με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ
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γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν θμερομθνία
και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι φάκελοι οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν εκείνων
των προςφερόντων που δεν ζχουν απορριφκεί ςφμφωνα με τα ανωτζρω.
δ) Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των προςφερόντων, των
οποίων τισ τεχνικζσ προςφορζσ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ και ςφμφωνα με τουσ όρουσ
και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι
απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου.
Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα
αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν
προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ
τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016,όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει.
Θ τιμι κρίνεται ωσ ιδιαίτερα χαμθλι ςτθν περίπτωςθ που θ τιμι οικονομικισ προςφοράσ υποψθφίου είναι
μικρότερθ από το 80% του προχπολογιςμοφ του ζργου (δθλαδι υπάρχει ζκπτωςθ μεγαλφτερθ από 20%).
Στθν περίπτωςθ αυτι κα ηθτείται από τον υποψιφιο Ανάδοχο ζγγραφθ λεπτομερισ αιτιολόγθςθ τθσ
ανάλυςθσ τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ του. Θ όποια ζκπτωςθ πζραν του προαναφερκζντοσ ορίου κα πρζπει
εκτόσ των άλλων, κατ’ ελάχιςτο, να τεκμθριϊνεται με βάςθ τα οριηόμενα ςτο άρκρο 88 του Ν.4412/2016 .
Στθν περίπτωςθ ιςοδφναμων προφορϊν, δθλαδι προςφορϊν με τθν ίδια ςυνολικι τελικι βακμολογία μεταξφ
δφο ι περιςςοτζρων προςφερόντων θ ανάκεςθ γίνεται ςτθν προςφορά με τθν μεγαλφτερθ βακμολογία
τεχνικισ προςφοράσ
Αν οι ιςοδφναμεσ προςφορζσ ζχουν τθν ίδια βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ , θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει
τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ προςφορζσ. Θ
κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία αυτϊν των οικονομικϊν φορζων.

Τα αποτελζςματα του εν λόγω ςταδίου («Οικονομικι Ρροςφορά») επικυρϊνονται με απόφαςθ του
αποφαινομζνου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, μζςω τθσ
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ, ςτουσ προςφζροντεσ, μαηί με αντίγραφο
των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν του ωσ άνω ςταδίου. Κατά τθσ εν
λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ.
Σε κάκε περίπτωςθ, ανεξαρτιτωσ ποςοφ και διαδικαςίασ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία προςφορά,
εκδίδεται μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα αποτελζςματα όλων των ςταδίων, ιτοι
Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, Τεχνικισ Ρροςφοράσ και Οικονομικισ Ρροςφοράσ

3.2

Ρρόςκλθςθ υποβολισ
προςωρινοφ αναδόχου

δικαιολογθτικϊν

προςωρινοφ

αναδόχου

-

Δικαιολογθτικά

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι πρόςκλθςθ
μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ, δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ
ςχετικισ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που
εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν που
περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των
κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4-2.2.8 αυτισ.
Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά
μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν
(3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσκατά τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Α’ 94).
Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι
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φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία
πρζπει να ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Πταν
υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι.
Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και
αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ.
Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, και ο
προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παρ. 5.3.1 του παρόντοσ, αίτθμα προσ το αρμόδιο
όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με αποδεικτικά
ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, θ ανακζτουςα
αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθν χοριγθςθ
των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ
Το παρόν εφαρμόηεται και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των
δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν το
ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016,όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ.
Πςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά1 λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν.
Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ
ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν:
i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ είναι ψευδι ι ανακριβι, ι
ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι
iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι και
οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.8 (κριτιρια
ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,
Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το ΕΕΕΣ, ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι
για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν
προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ
ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από το
αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο ιτοι τθν Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν
ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα οριηόμενα ανωτζρω και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο
αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ
ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου.
Επιςθμαίνεται ότι, θ αρμόδια επιτροπι του διαγωνιςμοφ, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, μπορεί να
προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό
ςτα εκατό ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 105 του Ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει
Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ .
1

Ρρβλ. άρκρο 103 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 12 περ. δ’ του ν. 4605/2019.
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3.3

Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που δεν ζχει αποκλειςτεί
οριςτικά, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.
Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν
κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ
απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα
εξισ:
α) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, παρζλκει
άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. και ςε περίπτωςθ
άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ., εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ αίτθςθσ, με τθν
επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο τελευταίο εδάφιο
τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 372 του ν.4412/2016,
β) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 35 και
36 του ν. 4129/2013, εφόςον απαιτείται,
και
γ) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ υποβάλλει, ςτθν
περίπτωςθ που απαιτείται, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται κατά τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ
μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ
άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται από
τθν αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει τθ ςφμβαςθ.
Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του
προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ
πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.
Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι
ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ
επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.

3.4

Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι Δικαςτικι Ρροςταςία

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι
είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά
παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να αςκιςει
προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ,
προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του. Σε
περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ
προςφυγισ είναι:
(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι
(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν χρθςιμοποιικθκαν
άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ
γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.
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Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο
δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ.
Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15)
θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ.
Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ
ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι
Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document
Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι
υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον προςφεφγοντα
υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο άρκρο 19 παρ. 1.1 και ςτο
άρκρο 7 τθσ με αρικμ. 56902/215 Υ.Α..
Το παράβολο επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ
του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, θ ανακζτουςα αρχι
ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ
προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεςθ, δεν κωλφεται θ ςφναψθ τθσ
ςφμβαςθσ εάν υποβλικθκε μόνο μία (1) προςφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψιφιοι.
Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ
διαδικαςίασ, εκτόσ αν ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016.
Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ:
• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α του
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ.
39/2017.
• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα και με τθν παρ. 1 του άρκρου 9 του π.δ.
39/2017.
Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν
ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, των
ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με απόφαςι
τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα εξζταςθσ τθσ
προςφυγισ. Θ Αρχι επιλαμβάνεται αποκλειςτικά επί κεμάτων που κίγονται με τθν προςφυγι και δεν μπορεί
να ελζγξει παρεμπιπτόντωσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι ηθτιματα που αφοροφν τθ διενζργεια τθσ διαδικαςίασ.
Σε περίπτωςθ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ επί τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, αυτι υποβάλλεται ζωσ και
δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ και κοινοποιείται αυκθμερόν ςτον προςφεφγοντα μζςω
τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ι αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδιποτε πρόςφορο μζςο. Υπομνιματα επί
των απόψεων και τθσ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ κατατίκενται μζςω τθσ
πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ζωσ πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ.
Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν
ΑΕΡΡ.
Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων
βοθκθμάτων τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των
εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν.
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Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ
και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου. Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιων ενδίκων
βοθκθμάτων ζχει και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ ΑΕΡΡ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι πρ οςφυγι. Με τα
ζνδικα βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογίηονται ωσ
ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ
πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελες τεί αντιςτοίχωσ ζωσ
τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ.
Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ.
Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν
κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ
αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν.
4412/2016.
Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο
αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά.
Τζλοσ, είναι δυνατι θ άςκθςθ προδικαςτικισ προςφυγισ ςτθν ΑΕΡΡ, για τθν κιρυξθ ακυρότθτασ τθσ
ςυναφκείςασ ςφμβαςθσ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 368 ζωσ και 371 του ν. 4412/2016.

3.5

Ματαίωςθ Διαδικαςίασ

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε
ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ
διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το
ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.
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4.
4.1

ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 72
παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5%
επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ
ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτθν ενότθτα Β
του Ραραρτιματοσ ΙV τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε
και ιςχφει.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των
όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ
τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ.
Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι
ειδικότερα ορίηει.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι
του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ
αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω εγγυιςεων γίνεται
μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.

4.2

Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και
ιςχφει,οι όροι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.

4.3

Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ

4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ,
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό
δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ
δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του Ρροςαρτιματοσ Αϋ.
Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και
υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.

4.4

Υπεργολαβία

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ τθσ
εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του
άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι οποίοι
ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι. Επιπλζον,
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υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ
διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον
οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά
ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ.. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με
υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ
ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ
ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι
κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.
Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ ζχει ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου όςον αφορά τθ
χρθματοοικονομικι επάρκεια-τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ
διακιρυξθσ, δεν μπορεί να τον αντικαταςτιςει εάν δεν προςκομίςει όλα τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά
επάρκειασ-ικανότθτασ, είτε από τον ίδιο είτε από νζο υπεργολάβο.
4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, όπωσ
αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 τθσ
παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπό
μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ
ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του
άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα τθσ
ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.
Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του ν.
4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.

4.5

Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν
γνωμοδότθςθσ τθσ κακ’ φλθν αρμόδιασ υπθρεςίασ ι άλλωσ τθσ υπθρεςίασ θ οποία ορίηεται με απόφαςθ τθσ
Α.Α.

4.6

Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ
ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον:
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν.
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ,
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ
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5.
5.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Τρόποσ πλθρωμισ

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο :
Θ καταβολι τθσ ςυμβατικισ αμοιβισ κα γίνεται τμθματικά ςε 12 ιςόποςεσ δόςεισ , 4 ανά ζτοσ, ανάλογα µε
τθν πορεία υλοποίθςθσ του κάκε παραδοτζου του ζργου, μετά από πιςτοποιιςεισ του εκτελεςκζντοσ
ζργου από τισ αρμόδιεσ ανά Ρεριφερειακι Ενότθτα Επιτροπζσ Ραρακολοφκθςθσ και Ριςτοποίθςθσ του
Ζργου και τθν παραλαβι από τθν Επιτροπι Συντονιςμοφ και Ραραλαβισ του Ζργου των παραδοτζων που
περιγράφονται κατωτζρω. Ο ζλεγχοσ και θ πιςτοποίθςθ των εργαςιϊν κα πραγματοποιείται µε επιτόπιουσ
ελζγχουσ ι/και µζςω τθλεματικισ βάςει των οποίων θ αρμόδια Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ριςτοποίθςθσ
του Ζργου κα ςυντάςςει τα πρακτικά παρακολοφκθςθσ του ζργου. Αντίςτοιχα, θ Επιτροπι Συντονιςμοφ και
Ραραλαβισ του Ζργου, πζραν των πρακτικϊν που ςυντάςςουν οι ανά Ρ.Ε. Επιτροπζσ Ραρακολοφκθςθσ και
Ριςτοποίθςθσ, μπορεί να διενεργεί κάκε τφπου ελζγχουσ ςτον τρόπο που ο Ανάδοχοσ εκτελεί το ζργο
προκειμζνου να προβαίνει ςτθν παραλαβι του ζργου και να ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα τμθματικισ
παραλαβισ.
Τα παραδοτζα κα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο ςτισ επιτροπζσ Ραρακολοφκθςθσ και Ριςτοποίθςθσ και
ςτθν Επιτροπι Συντονιςμοφ και Ραραλαβισ του Ζργου, θ οποία κα τα παραλαμβάνει βάςει των
υποβλθκζντων εισ αυτιν πρακτικϊν παρακολοφκθςθσ των Επιτροπϊν Ραρακολοφκθςθσ – Ριςτοποίθςθσ του
Ζργου ανά Ρεριφερειακι Ενότθτα και κα καταρτίηει ςχετικό Ρρωτόκολλο Ραραλαβισ εντόσ 20 εργάςιμων
θμερϊν το αργότερο από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ από τον Ανάδοχο, θ οποία αποδεικνφεται από τθν
θμερομθνία και τθ ςφραγίδα Ρρωτοκόλλου. Εφόςον θ προαναφερόμενθ προκεςμία παρζλκει χωρίσ ο
Ανάδοχοσ να ζχει παραλάβει αντίγραφο του ςχετικοφ Ρρωτοκόλλου Ραραλαβισ τθσ Επιτροπισ, τότε θ
παραλαβι των Ραραδοτζων του Αναδόχου κα πραγματοποιείται αυτόματα και κα κεωρείται οριςτικι. Θ
τμθματικι πλθρωμι τθσ αξίασ του υπό ανάκεςθ Ζργου κα γίνεται µετά τθν κοινοποίθςθ ςτον Ανάδοχο του
κάκε Ρρωτοκόλλου ι Ρρωτοκόλλων Τμθματικισ Ραραλαβισ ι τθν παρζλευςθ άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ που
αναφζρεται ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο, µε τθν προςκόμιςθ από τον Ανάδοχο ςτθν Επιτροπι
Συντονιςμοφ και Ραραλαβισ του Ζργου των νοµίµων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται
από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. Επί του ποςοφ τθσ πλθρωμισ κα γίνονται
οι προβλεπόμενεσ από τισ Εκνικζσ Διατάξεισ νόµιµεσ κρατιςεισ.
Θ καταβολι τθσ αμοιβισ ςτον ΑΝΑ∆ΟΧΟ κα γίνει ωσ εξισ:


Για τον πρϊτο χρόνο εκτζλεςθσ του ζργου
 Το 25% του ετιςιου ςυµβατικοφ ποςοφ κα δοκεί µε τθν παράδοςθ και οριςτικι παραλαβι
του Ρ1 Ραραδοτζου από τθν Επιτροπι Συντονιςµοφ και Ραραλαβισ του Ζργου.
 Το 25% του ετιςιου ςυµβατικοφ ποςοφ µε τθν παράδοςθ και οριςτικι παραλαβι του Ρ2
Ραραδοτζου από τθν Επιτροπι Συντονιςµοφ και Ραραλαβισ του Ζργου.
 Το 25% του ετιςιου ςυµβατικοφ ποςοφ µε τθν παράδοςθ και οριςτικι παραλαβι του Ρ3
Ραραδοτζου από τθν Επιτροπι Συντονιςµοφ και Ραραλαβισ του Ζργου .
 Το 25% του ετιςιου ςυµβατικοφ ποςοφ μετά τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν πεδίου του
πρϊτου ζτουσ 2022 και τθν παράδοςθ και οριςτικι παραλαβι του Ρ4 Ραραδοτζου από τθν
Επιτροπι Συντονιςµοφ και Ραραλαβισ του Ζργου.



Για τον δεφτερο χρόνο εφαρμογισ
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 Το 25% του ετιςιου ςυμβατικοφ ποςοφ µε τθν παράδοςθ και οριςτικι παραλαβι του Ρ5
Ραραδοτζου από τθν Επιτροπι Συντονιςµοφ και Ραραλαβισ του Ζργου.
 Το 25% του ετιςιου ςυµβατικοφ ποςοφ µε τθν παράδοςθ και οριςτικι παραλαβι του Ρ6
Ραραδοτζου από τθν Επιτροπι Συντονιςµοφ και Ραραλαβισ του Ζργου.
 Το 25% του ετιςιου ςυµβατικοφ ποςοφ µε τθν παράδοςθ και οριςτικι παραλαβι του Ρ7
Ραραδοτζου από τθν Επιτροπι Συντονιςµοφ και Ραραλαβισ του Ζργου.
 Το 25% του ετιςιου ςυµβατικοφ ποςοφ μετά τθν λιξθ των εργαςιϊν και τθν παράδοςθ και
οριςτικι παραλαβι του ςυνόλου του ζργου, με τθν παραλαβι του Ρ8 Ραραδοτζου από τθν
Επιτροπι Συντονιςµοφ και Ραραλαβισ του Ζργου.


Για τον τρίτο χρόνο εφαρμογισ
 Το 25% του ετιςιου ςυμβατικοφ ποςοφ µε τθν παράδοςθ και οριςτικι παραλαβι του Ρ9
Ραραδοτζου από τθν Επιτροπι Συντονιςµοφ και Ραραλαβισ του Ζργου.
 Το 25% του ετιςιου ςυµβατικοφ ποςοφ µε τθν παράδοςθ και οριςτικι παραλαβι του Ρ10
Ραραδοτζου από τθν Επιτροπι Συντονιςµοφ και Ραραλαβισ του Ζργου.
 Το 25% του ετιςιου ςυµβατικοφ ποςοφ µε τθν παράδοςθ και οριςτικι παραλαβι του Ρ11
Ραραδοτζου από τθν Επιτροπι Συντονιςµοφ και Ραραλαβισ του Ζργου.
 Το 25% του ετιςιου ςυµβατικοφ ποςοφ μετά τθν λιξθ των εργαςιϊν και τθν παράδοςθ και
οριςτικι παραλαβι του ςυνόλου του ζργου, με τθν παραλαβι του Ρ12 Ραραδοτζου από τθν
Επιτροπι Συντονιςµοφ και Ραραλαβισ του Ζργου.

Ωσ ετιςιο ςυμβατικό ποςό λογίηεται το ζνα τρίτο τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αμοιβισ του ζργου.
Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, κακϊσ και
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον
ζλεγχο και τθν πλθρωμι.
5.1.2.Τον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:
α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ,
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων
επιβάλλεται (άρκρο 44 Ν.4603/2019 όπωσ ιςχφει)
β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ,
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και
Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει
γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (άρκρο
350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει).
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%.
Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ
8% επί του κακαροφ ποςοφ.
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Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ των διατάξεων τθσ κείμενθσ νοµοκεςίασ περί νοµίµων κρατιςεων ι/και
φόρου ειςοδιµατοσ ι οποιαδιποτε άλλθ τροποποίθςθ/ςυµπλιρωςθ τυχόν διατάξεων, οι όροι τθσ
ςφµβαςθσ, ςυμμορφϊνονται µε τισ νζεσ διατάξεισ.

5.2

Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ

5.2.1. Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά
ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ
ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που είναι
ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων.
Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των
ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ οποία δεν
μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ
παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από τθν
άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.
Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, μετά από κλιςθ του για παροχι
εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ:
α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,
5.2.2. Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ
ςφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ
ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Ροινικζσ ριτρεσ δφναται να επιβάλλονται και
για πλθμμελι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ.
Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ:
α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ προβλεπόμενθσ
ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ τμθματικϊν/ενδιαμζςων προκεςμιϊν τθσ αντίςτοιχθσ
προκεςμίασ επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ των υπθρεςιϊν που
παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα,
β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΡΑ επί τθσ ςυμβατικισ
αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα,
γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ επιβαλλόμενεσ
για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ
απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ
παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με τθν προχπόκεςθ
ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ.
Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου.
Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο
ζκπτωτο.

5.3

Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4.
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(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατϋ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να
αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα ςε
ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ
ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ
προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου
ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφειεντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ
ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ
διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ
προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι.
Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να
οριςτικοποιθκεί.

5.4

Δικαςτικι επίλυςθ διαφορϊν

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο
πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο
τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ και 6
του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ
ςτο Διοικθτικό Εφετείο προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ
διαδικαςίασ, διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
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6.

6.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ

Ραρακολοφκθςθ και παραλαβι τθσ ςφμβαςθσ

6.1.1. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ παραλαβι του ζργου από τον ανάδοχο είναι
αρμοδιότθτα τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ (Διεφκυνςθ Δθμόςιασ Υγείασ)και των ςυνεπικουροφντων αυτιν
αρμοδίων οργάνων, ιτοι των Επιτροπϊν Ραρακολοφκθςθσ και Ριςτοποίθςθσ ζργου ανά Ρεριφερειακι
Ενότθτα και τθσ Επιτροπισ ςυντονιςμοφ και Ραραλαβισ του Ζργου, θ οποία και κα ειςθγείται ςτο αρμόδιο
αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ
ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων
λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου
και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016.

Θ παρακολοφκθςθ του ζργου κα γίνεται ςε πραγματικό χρόνο μζςω ενιαίασ και ολοκλθρωμζνθσ
θλεκτρονικισ πλατφόρμασ που κα παραδϊςει ο ανάδοχοσ ςτθ διευκφνουςα υπθρεςία άμεςα με τθν ζναρξθ
του ζργου και ςτθν οποία κα ζχουν πρόςβαςθ τα μζλθ των Επιτροπϊν Ραρακολοφκθςθσ & Ριςτοποίθςθσ
του ζργου. Θ πλατφόρμα κα πρζπει να περιλαμβάνει τα προγράμματα εργαςιϊν , τισ τυχόν μεταβολζσ τουσ,
τουσ απολογιςμοφσ εργαςιϊν , τα δεδομζνα πεδίου (δειγματολθψιϊν και ψεκαςτικϊν εφαρμογϊν) και
εργαςτθρίου (εντομολογικά- επιδθμιολογικά δεδομζνα), τουσ επιχειρθςιακοφσ χάρτεσ ενταγμζνουσ ςε
ςφςτθμα WEBGIS , παρακολοφκθςθ τθσ κίνθςθσ- κζςθσ των οχθμάτων που ςυμμετζχουν ςτο ζργο. Πλα τα
παραπάνω κα πρζπει να ενθμερϊνονται ςε πραγματικό χρόνο και να είναι ςε επεξεργάςιμθ μορφι , ϊςτε να
παρζχουν τθν δυνατότθτα τόςο του ελζγχου του ζργου όςο και του ςχεδιαςμοφ των μελλοντικϊν δράςεων
του.

Ο Ανάδοχοσ κα παραδίδει τα παραδοτζα που προβλζπονται ςτο Ραράρτθμα III τθσ παροφςασ διακιρυξθσ
τόςο ςτισ αρμόδιεσ Επιτροπζσ Ραρακολοφκθςθσ –Ριςτοποίθςθσ του Ζργου όςο και ςτθν Επιτροπι
Συντονιςμοφ και Ραραλαβισ του Ζργου, με αναλυτικι Ζκκεςθ Ρεπραγμζνων για κάκε Ρεριφερειακι
Ενότθτα. Οι εκκζςεισ κα περιλαμβάνουν αναλυτικά το ςφνολο των δεδομζνων που αφοροφν τθν πορεία
εξζλιξθσ του ζργου, όπωσ απολογιςμοφσ εργαςιϊν, αρικμοφσ ελζγχων και ψεκαςτικζσ εφαρμογζσ ανά
Ρεριφερειακι Ενότθτα, Διμο και οικιςμό, ζκτακτεσ δράςεισ, καταναλωκζντα ςκευάςματα, ςυλλιψεισ
ακμαίων κουνουπιϊν, παρατθριςεισ, προβλιματα κακϊσ και ότι άλλο κρίνεται αναγκαίο να αναφερκεί.
Τα παραδοτζα του ζργου είναι τα ακόλουκα:


Για τον πρϊτο χρόνο εκτζλεςθσ του ζργου:
 1ο Ραραδοτζο (Ρ1) το οποίο κα περιλαµβάνει: Ραράδοςθ ολοκλθρωμζνθσ διαδικτυακισ
πλατφόρμασ που κα περιλαμβάνει τθν λεπτοµερι χαρτογράφθςθ των ςθμαντικϊν εςτιϊν
αναπαραγωγισ ςτο ςφνολο τθσ Ρ.Δ.Ε. υπό μορφι χαρτογραφικισ θλεκτρονικισ πφλθσ (portalWEBGIS) με ςιµανςθ και κωδικοποίθςθ των δειγµατολθπτικϊν ςτακµϊν ,κακϊσ και τθν
χαρτογράφθςθ - καταγραφι των υγροτοπικϊν ςυςτθμάτων. Ακόμα , κα περιλαμβάνει βάςθ
δεδομζνων , όπου κα καταγράφονται όλεσ οι πλθροφορίεσ που αφοροφν τθν υλοποίθςθ του
ζργου κακϊσ και εφαρμογι παρακολοφκθςθσ ςτόλου οχθμάτων.
 2ο Ραραδοτζο (Ρ2) «Ζκκεςθ Ρεπραγμζνων του πρϊτου και δεφτερου μινα από τθν
υπογραφι τθσ ςφµβαςθσ».
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 3ο Ραραδοτζο (Ρ3) «Ζκκεςθ Ρεπραγμζνων του τρίτου και του τζταρτου
υπογραφι τθσ ςφµβαςθσ»

μινα από τθν

 4ο Ραραδοτζο (Ρ4) « Ζκκεςθ Ρεπραγμζνων υπολοίπων μθνϊν και ετιςια ζκκεςθ
πεπραγμζων 2022»


Για τον δεφτερο χρόνο εφαρμογισ
 5ο Ραραδοτζο (Ρ5) «Ζκκεςθ Ρεπραγμζνων του πρϊτου και δεφτερου µινα από τθν ζναρξθ
εφαρμογισ των εργαςιϊν πεδίου».
 6ο Ραραδοτζο (Ρ6) «Ζκκεςθ Ρεπραγμζνων του τρίτου και τζταρτου µινα από τθν ζναρξθ
εφαρµογισ των εργαςιϊν πεδίου».
 7ο Ραραδοτζο (Ρ7) «Ζκκεςθ Ρεπραγμζνων του πζμπτου και ζκτου µινα από τθν ζναρξθ
εφαρµογισ των εργαςιϊν πεδίου»
 8ο Ραραδοτζο (Ρ8) «Ζκκεςθ Ρεπραγμζνων υπολοίπων μθνϊν και ετιςια ζκκεςθ
πεπραγμζνων 2023»

6.2



Για τον τρίτο χρόνο εφαρμογισ



9ο Ραραδοτζο (Ρ9) «Ζκκεςθ Ρεπραγμζνων του πρϊτου και δεφτερου µινα από τθν ζναρξθ
εφαρμογισ των εργαςιϊν πεδίου».



10ο Ραραδοτζο (Ρ10) Ζκκεςθ Ρεπραγμζνων του τρίτου και τζταρτου µινα από τθν ζναρξθ
εφαρµογισ των εργαςιϊν πεδίου».



11ο Ραραδοτζο (Ρ11) «Ζκκεςθ Ρεπραγμζνων του πζμπτου και ζκτου µινα από τθν ζναρξθ
εφαρµογισ των εργαςιϊν πεδίου



12ο Ραραδοτζο (Ρ12) «Ζκκεςθ Ρεπραγμζνων υπολοίπων μθνϊν και τελικι ζκκεςθ πεπραγμζνων
του ζργου 2022-2024 »

Διάρκεια ςφμβαςθσ -χρονοδιάγραμμα παράδοςθσ

6.2.1 Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε τρία χρόνια (2022-2024) ιτοι από 1/1/2022 ι από τθν θμερομθνία
υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ εφόςον αυτι υπογραφεί ςε μεταγενζςτερθ θμερομθνία και λιγει τθν 31/12/2024.
Για τα επιμζρουσ ςτάδια υποβολισ των παραδοτζων ορίηονται τμθματικζσ προκεςμίεσ
αναφζρονται ςτθν παραγρ.6.1.1 και ςτο Ραράρτθμα III τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.

όπωσ

6.2.2. Θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται(χωρίσ αφξθςθ του οικονομικοφ
αντικειμζνου) μετά από αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μζχρι το 50% αυτισ φςτερα από
ςχετικό αίτθμα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά
δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του αναδόχου. Αν λιξει θ ςυνολικι
διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, αν λιξει θ παρατακείςα, κατά τα
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ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν ανακζτουςα αρχι τα παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ
κθρφςςεται ζκπτωτοσ.Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ
διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε επιβάλλονται εισ βάροσ
του ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 5.2.2 τθσ παροφςασ.

6.3. Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ
6.3.1Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και παραδοτζων γίνεται από Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και
Ριςτοποίθςθσ ζργου ανά Ρεριφερειακι Ενότθτα και Επιτροπι ςυντονιςμοφ και Ραραλαβισ του Ζργου που
ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ
αναφερόμενα ςτο Ραράρτθμα III τθσ παροφςασ.
1) Επιτροπζσ Ραρακολοφκθςθσ και Ριςτοποίθςθσ Ζργου Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων: Τριμελείσ Επιτροπζσ
(μία ανά Ρεριφερειακι Ενότθτα) αποτελοφμενεσ από υπαλλιλουσ, που κα ςυγκροτθκοφν με απόφαςθ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ και κα ςτελεχϊνονται από επιςτιμονεσ ςχετικϊν με τθν καταπολζμθςθ κουνουπιϊν,
ειδικοτιτων (Γεωπόνων, Τεχνολόγων Γεωπονίασ, Φυτικισ Ραραγωγισ, Βιολόγων, Ρεριβαλλοντολόγων,
Εποπτϊν Δθμόςιασ Υγείασ κ.λ.π). Οι επιτροπζσ κα ζχουν ςαν βαςικι αρμοδιότθτα τθν ςυςτθματικι
παρακολοφκθςθ τθσ ορκισ εκτζλεςθσ όλων των προγραμματιςμζνων εργαςιϊν καταπολζμθςθσ, επίγειων και
εναζριων, με χριςθ τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ αλλά και με επιτόπιουσ ελζγχουσ ςτο πεδίο , που
περιλαμβάνουν ελζγχουσ του προςωπικοφ , των μζςων εφαρμογισ κλπ , με ςυχνότθτα που κακορίηεται από
τθν υπθρεςία ,
με ςκοπό τθ διαςφάλιςθ και πιςτοποίθςθ τθσ καλισ εκτζλεςθσ του ζργου ςε κάκε
Ρεριφερειακι Ενότθτα.
Επιπροςκζτωσ οι εν λόγω Επιτροπζσ κα ελζγχουν αν τα ςκευάςματα που χρθςιμοποιεί ο Ανάδοχοσ είναι τα
εγκεκριμζνα από τισ αρμόδιεσ Εκνικζσ Αρχζσ , τόςο με διοικθτικό ζλεγχο , όςο και με δειγματολθπτικό ζλεγχο
που κα διενεργείται ςτισ δεξαμενζσ των ψεκαςτικϊν μζςων ι και των περιοχϊν εφαρμογισ ,
ενϊ
παράλλθλα κα ενθμερϊνουν και ςυνεργάηονται με τισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ και τθν Επιτροπι Ραραλαβισ.
Ο ανάδοχοσ του ζργου κα αναλαμβάνει τθν κάλυψθ των εξόδων δειγματολθψίασ ςτο πεδίο , κακϊσ και των
εξόδων αποςτολισ των δειγμάτων προσ ανάλυςθ ςε εργαςτιριο που κα υποδεικνφει θ διευκφνουςα
υπθρεςία.
2)Επιτροπι Συντονιςμοφ και Ραραλαβισ του Ζργου:Τριμελισ Επιτροπι που κα ςυγκροτθκεί με απόφαςθ
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ οποία κα αποτελείται από υπαλλιλουσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ςχετικοφσ με το
αντικείμενο του ζργου ςτθν ζδρα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και κα ζχει ωσ αρμοδιότθτα τον ςυντονιςμό και
τθν παραλαβι του ζργου ςε ςυνεργαςία με τισ Επιτροπζσ Ραρακολοφκθςθσ και Ριςτοποίθςθσ των
Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων.

6.3.2 Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ
ςφμβαςθ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και ο ανάδοχοσ.
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ, θ επιτροπι παραλαβισ: α) είτε παραλαμβάνει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ
ι παραδοτζα, εφόςον καλφπτονται οι απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ζγκριςθ ι απόφαςθ του
αποφαινομζνου οργάνου, β) είτε ειςθγείται για τθν παραλαβι με παρατθριςεισ ι τθν απόρριψθ των
παρεχομζνων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3 και 4. Τα ανωτζρω εφαρμόηονται
και ςε τμθματικζσ παραλαβζσ.
6.3.3 Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα δεν ανταποκρίνονται
πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ
παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ
παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων και ςυνεπϊσ αν
μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ.
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6.3.4 Για τθν εφαρμογι τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ορίηονται τα ακόλουκα:
α) Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι, δεν επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι
παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ προσ τισ
διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ υποχρεοφται
να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων τθσ ςφμβαςθσ και να
ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν απόφαςθ.
β) Αν διαπιςτωκεί ότι επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα, με τθν επιφφλαξθ των
οριηομζνων ςτο άρκρο 220.
6.3.5Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του
παραδοτζου από τον οικονομικό φορζα και δεν ζχει εκδοκεί πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ παραγράφου 2 ι
πρωτόκολλο με παρατθριςεισ τθσ παραγράφου 3, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια.
6.3.6 Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου,
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με απόφαςθ
του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ
επιτροπισ τθσ παραγράφου 1. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ
παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ςφμβαςθ και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ
επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων των
προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. Οποιαδιποτε
ενζργεια που ζγινε από τθν αρχικι επιτροπι παραλαβισ, δεν λαμβάνεται υπόψθ.
Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που
ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3 και 11 περ. δ’ του άρκρου 221του ν. 4412/2016.

6.4

Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ

Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι /και παραδοτζων,
με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μπορεί να εγκρίνεται
αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων αυτϊν με άλλα, που να είναι ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ
ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά
τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί
να είναι μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο δε ανάδοχοσ υπόκειται ςε ποινικζσ
ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2.2 τθσ παροφςασ, λόγω
εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ.
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν
προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται
ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ.

6.5

Αναπροςαρμογι τιμισ

Δεν επιτρζπεται θ αναπροςαρμογι των τιμϊν κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ι τθν χρονικι
παράταςθ αυτισ.

Ο ΡΟΕΔΟΣ ΤΘΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΕΡΙΤΟΡΘΣ

ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ ΣΑΚΕΛΛΑΟΡΟΥΛΟΣ
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ
ΜΕΟΣ Α - ΡΕΙΓΑΦΘ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ ανάδειξθ αναδόχου για το ζργο με τίτλο «Ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ και
καταπολζμθςθ πλθκυςμοφ κωνωπωειδϊν ςτθν Ρ.Δ.Ε ετϊν 2022 -2024» και κα εκτελεςτεί ςφμφωνα με τισ
απαιτιςεισ και Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ του αντικειμζνου όπωσ περιγράφονται ςτο Ραράρτθμα III– ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ
ΜΕΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται μζχρι του ποςοφ των ζξι εκατομμυρίων οχτακοςίων είκοςι
χιλιάδων ευρϊ(6.820.000,00 €) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24% (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ:
5.500.000,00 €)
Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, βάςει
βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ –τιμισ.

ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ – ΕΕΕΣ& ΟΔΘΓΙΕΣ
Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ και υποβολισ του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εντφπου Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.)
Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζντυπο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.), που αφορά τον παρόν διαγωνιςμό, αποτελεί αναπόςπαςτο
μζροσ αυτοφ και υπάρχει αναρτθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ ςτον ςυςτθμικό αρικμό του παρόντοσ διαγωνιςμοφ ςε δφο
μορφζσ: ςε μορφι αρχείου .pdf και ςε μορφι αρχείου .xml
Ο υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ:
(α) Ρρζπει να «κατεβάςει» το εν λόγω αρχείο από το ΕΣΘΔΘΣ ςε μορφι .xml, να το αποκθκεφςει ςτον Θ/Υ του
και να μεταβεί ςτθν ιςτοςελίδα https://espdint.eprocurement.gov.gr/
Στθν ιςτοςελίδα αυτι, πρζπει να επιλζξει «Επαναχρθςιμοποίθςθ υφιςτάμενου ΕΕΕΣ» και να τθλεφορτϊςει
(«ανεβάςει») το αρχείο του ςυγκεκριμζνου Ε.Ε.Ε.Σ. του διαγωνιςμοφ που «κατζβαςε» από το ΕΣΘΔΘΣ.
(β) Στθν ανωτζρω ιςτοςελίδα, ςυμπλθρϊνει και επιλζγει θλεκτρονικά, τα κατάλλθλα πεδία που ζχουν
κακοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και τα πεδία με τθν θμερομθνία και τον τόπο ςφνταξθσ.
(γ) Επιλζγει «Εκτφπωςθ». Το αρχείο εμφανίηεται ςε εκτυπϊςιμθ μορφι και είναι πλζον δυνατι θ εκτφπωςθ
του ςε μορφι .pdf. με τθν χριςθ κάποιου προγράμματοσ.
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(δ) Υπογράφει ψθφιακά το αρχείο .pdf που εκτφπωςε (ακόμθ και αν το ζχει υπογράψει ψθφιακά ςτθν
ιςτοςελίδα).
(ε) Υποβάλλει και αυτό το αρχείο του ΕΕΕΣ τόςο ςε μορφι .xml όςο και ςε .pdf ςτο φάκελο τθσ προςφοράσ
του με τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ.
(3) Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ των προςφορϊν του Διαγωνιςμοφ, αξιολογεί το ΕΕΕΣ είτε με τθ χριςθ του
αρχείου .pdf είτε με τθν τθλεφόρτωςθ του αρχείου .xml ςτθν ιςτοςελίδα που το δθμιοφργθςε
https://espdint.eprocurement.gov.gr/

ΡΑΑΤΘΜΑ ΙII – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ
Συνοπτικι Ρεριγραφι
Το ζργο με τίτλο «Ολοκλθρωμζνθ Διαχείριςθ και Καταπολζμθςθ Ρλθκυςμοφ Κωνωπωειδϊν ςτθν Ρεριφζρεια
Δυτικισ Ελλάδασ ετϊν 2022-2024 » περιλαμβάνει το ςφνολο των απαιτοφμενων εργαςιϊν παρακολοφκθςθσ
και ελζγχου του πλθκυςμοφ των προνυμφϊν και των ακμαίων κουνουπιϊν ςτθν Ρεριφζρεια Δυτικισ
Ελλάδασ με ςτόχο τθν προάςπιςθ τθσ Δθμόςιασ Υγείασ, τθν ποιοτικι αναβάκμιςθ του επιπζδου ηωισ των
πολιτϊν κακϊσ και τθν τουριςτικι ανάπτυξθ τθσ Ρεριφζρειασ, με τον περιοριςμό τθσ όχλθςθσ που
προκαλοφν τα κουνοφπια.
Οι επιμζρουσ ςτόχοι του ζργου είναι οι εξισ:
1. Θ προςταςία των περιοχϊν υψθλοφ κινδφνου τθσ παραλιακισ ηϊνθσ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ,
ιδιαίτερα αυτϊν ςτισ οποίεσ κατά τα τελευταία χρόνια εκδθλϊκθκαν κροφςματα αςκενειϊν
μεταδιδόμενων από κουνοφπια, με τθν εντατικι εφαρμογι δράςεων κατά των ειδϊν κουνουπιϊν που
ενζχονται ςτθν μετάδοςθ μολυςματικϊν παραγόντων.
2. Ο εντοπιςμόσ, αξιολόγθςθ και αντιμετϊπιςθ των κυριότερων εςτιϊν αναπαραγωγισ κουνουπιϊν ςτο
φυςικό, περιαςτικό/ αγροτικό περιβάλλον.
3. Ο περιοριςμόσ τθσ παρουςίασ κουνουπιϊν ςτισ πόλεισ και ςτουσ οικιςμοφσ ιδιαίτερα τθσ παραλιακισ
ηϊνθσ και υψθλισ τουριςτικισ ανάπτυξθσ.
4. Θ προςταςία των τουριςτικϊν μονάδων και επιχειριςεων που βρίςκονται εκτόσ αςτικοφ ιςτοφ.
5. Θ εντομολογικι και επιδθμιολογικι επιτιρθςθ μζςω τθσ εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ ςτακερϊν
δικτφων παρακολοφκθςθσ εντομολογικϊν δεδομζνων και δεδομζνων εκτίμθςθσ του επιδθμιολογικοφ
κινδφνου.
6. Ο ςυνεχισ χωροχρονικόσ προςδιοριςμόσ των κινδφνων δθμόςιασ υγείασ, θ ζγκαιρθ προειδοποίθςθ και
αντιμετϊπιςθ των απειλϊν για τθν δθμόςια υγεία που ςχετίηονται με τα κουνοφπια.
7. Θ ετοιμότθτα και δυνατότθτα άμεςθσ και αποτελεςματικισ αντιμετϊπιςθσ ςε περιπτϊςεισ εμφάνιςθσ
κρουςμάτων εγχϊριασ μετάδοςθσ αςκενειϊν μεταδιδόμενων από κουνοφπια.
8. Θ αποφυγι μετάδοςθσ αςκενειϊν που μεταδίδονται ςτον άνκρωπο μζςω των κουνουπιϊν, με τθν
υλοποίθςθ προλθπτικϊν ενεργειϊν ζγκαιρθσ ανίχνευςθσ, ενθμζρωςθσ των πολιτϊν για τα νοςιματα που
προκαλοφνται από τα κουνοφπια, δθμοςιοποίθςθσ του προβλιματοσ, καταγραφισ κζςεων υψθλοφ
κινδφνου.
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9. Θ ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ, με ςτόχο τθν ςυμβολι του ςτθν επιτυχία του ζργου και
τθν λιψθ μζτρων αυτοπροςταςίασ.
10. Θ αξιοποίθςθ των πλζον πρόςφορων νζων επιςτθμονικϊν και τεχνολογικϊν μζςων και μεκοδολογιϊν για
τθν επίτευξθ των βζλτιςτων αποτελεςμάτων και για τθν ςυνεχι παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ των
παραπάνω ςτόχων.

Ρεριοχι εφαρμογισ
Ρεριοχι εφαρμογισ του ζργου είναι το φυςικό, το αγροτικό και περιαςτικό ςφςτθμα των Διμων τθσ
Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ με ζμφαςθ τα παράλια, παραλίμνια και παραποτάμια υγροτοπικά ςυςτιματα
,κακϊσ και το αςτικό ςφςτθμα των πόλεων και των οικιςμϊν υψθλισ τουριςτικισ ανάπτυξθσ ι/και υψθλοφ
κινδφνου εμφάνιςθσ νοςθμάτων μεταδιδόμενων μζςω κουνουπιϊν.
Ωφελοφμενοι κα είναι το ςφνολο του πλθκυςμοφ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και ιδιαίτερα οι κάτοικοι
των περιοχϊν που αντιμετωπίηουν ζντονο πρόβλθμα όχλθςθσ από τα κουνοφπια και αυξθμζνο κίνδυνο
μετάδοςθσ αςκενειϊν όπωσ θ ελονοςία, εγκεφαλίτιδεσ από ιό του Δυτικοφ Νείλου, ο δάγκειοσ πυρετόσ κ.ά.
που μεταδίδονται από κουνοφπια.

Μζγεκοσ ζργου
Το ζργο προχπολογίηεται να περιλάβει δράςεισ προνυμφοκτονίασ (εργαςίεσ πεδίου - δειγματολθψίεσ και
ψεκαςτικζσ παρεμβάςεισ )ςε κατά προςζγγιςθ:

●

350.000 ςτρζμματα υγροτοπικϊν ςυςτθμάτων, εκ των οποίων περίπου 50.000 ςτρζμματα κεωροφνται
ιδιαίτερα παραγωγικά ςε προνφμφεσ κουνουπιϊν, (προχπολογιηόμενοσ αρικμόσ δειγματολθπτικϊν ςτακμϊν
1.000)

●

1.600 χιλιόμετρα καναλιϊν και ρεμάτων που απαιτοφν παρακολοφκθςθ (προχπολογιηόμενοσ αρικμόσ
δειγματολθπτικϊν ςτακμϊν 5.000) ςτο αγροτικό και περιαςτικό ςφςτθμα.

●

15.000 ςτρζμματα πλθμμυριςμζνεσ εκτάςεισ (προχπολογιηόμενοσ αρικμόσ δειγματολθπτικϊν ςτακμϊν
1.200) ςτο φυςικό, αγροτικό και περιαςτικό ςφςτθμα του ςυνόλου των οικιςμϊν τθσ Περιφζρειασ.

●
●
●

7.000 ςτρζμματα ορυηϊνων τθσ Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ
1.000 διάςπαρτεσ εςτίεσ περιοριςμζνθσ ζκταςθσ ςτο αγροτικό και περιαςτικό ςφςτθμα.
30.000 φρεάτια ομβρίων ςε πόλεισ και ςε οικιςμοφσ τθσ Ρ.Δ.Ε.
Στο ςφνολο των ανωτζρω, κα πραγματοποιθκοφν οι επιμζρουσ δράςεισ του ζργου.
Θα απαιτθκοφν ςυνεχείσ κακθμερινζσ δειγματολθψίεσ και ψεκαςτικζσ παρεμβάςεισ από εδάφουσ, ενϊ
ακόμα υπολογίηεται να απαιτθκοφν, ανάλογα με τισ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ, ςυλλογζσ εντομολογικϊν και
επιδθμιολογικϊν δεδομζνων και ψεκαςτικζσ εφαρμογζσ από αζροσ ςε περί τα 50.000 ςτρζμματα, ςε
υγροτόπουσ τθσ Ρεριφζρειασ.

Επί μζρουσ δράςεισ
Το ζργο περιλαμβάνει:
1. Τθν λεπτομερι καταγραφι των ςθμαντικϊν εςτιϊν κουνουπιϊν τθσ Ρ.Δ.Ε. και τθ δθμιουργία
επιχειρθςιακϊν χαρτϊν ενταγμζνων ςε ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα WebGIS.
2. Τθν φυτοκοινωνιολογικι καταγραφι - Χαρτογράφθςθ των υγροτοπικϊν ςυςτθμάτων και τθ δθμιουργία
επιχειρθςιακϊν χαρτϊν.
3. Τον ςυνεχι επιχειρθςιακό ςχεδιαςμό του ζργου βάςει τθσ διαρκοφσ ςυλλογισ και επεξεργαςίασ
δεδομζνων.
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4. Ραρακολοφκθςθ πλθκυςμϊν προνυμφϊν μζςω ςυνεχϊν περιοδικϊν δειγματολθψιϊν.
5. Οριοκζτθςθ επιφανειϊν για ψεκαςμό προνυμφοκτονίασ.
6. Διενζργεια εκτεταμζνων ψεκαςτικϊν δράςεων προνυμφοκτονίαι από εδάφουσ και από αζροσ ςτο
φυςικό, αγροτικό και περιαςτικό περιβάλλον.
7. Διενζργεια εκτεταμζνων προλθπτικϊν και καταςταλτικϊν ψεκαςτικϊν δράςεων προνυμφοκτονίασ ςτο
αςτικό περιβάλλον των πόλεων και των οικιςμϊν τθσ Π.Δ.Ε.
8. Πραγματοποίθςθ δράςεων ενθμζρωςθσ, ελζγχου και καταπολζμθςθσ ςε ιδιωτικοφσ υπαίκριουσ χϊρουσ
οικιϊν (επιςκζψεισ “πόρτα- πόρτα”) ςε επιλεγμζνουσ οικιςμοφσ και των τριϊν (3) Περιφερειακϊν Ενοτιτων.
9. Ζλεγχο αποτελεςματικότθτασ ψεκαςμϊν.
10. Διενζργεια ςτοχευμζνων δράςεων ακμαιοκτονίασ υπολειμματικότθτασ για τθν διαφφλαξθ τθσ δθμόςιασ
υγείασ και τον περιοριςμό τθσ όχλθςθσ.
11. Διενζργεια ψεκαςμϊν ακμαιοκτονίασ εκνζφωςθσ (ULV)
12. Δράςεισ εντομολογικισ παρακολοφκθςθσ πλθκυςμϊν ακμαίων κουνουπιϊν.
13. Ζκτακτεσ δράςεισ, όταν προκφπτουν επείγουςεσ ανάγκεσ αντιμετϊπιςθσ κεμάτων δθμόςιασ υγείασ που
ςχετίηονται με τθν δραςτθριότθτα των κουνουπιϊν ι και λοιπϊν αρκροπόδων διαβιβαςτϊν.
14. Επιδθμιολογικι επιτιρθςθ του ιοφ του Δυτικοφ Νείλου μζςω ελζγχου τθσ παρουςίασ του ςε ακμαία
κουνοφπια και τθσ καταγραφισ τθσ παρουςίασ του ςε πτθνά δείκτεσ (οικόςιτα και άγρια πτθνά) και ςε
ιπποειδι.
15. Χωροχρονικι εκτίμθςθ του επιδθμιολογικοφ κινδφνου ςε τοπικό επίπεδο βάςει ςυνεχοφσ ςυλλογισ, και
αξιοποίθςθ πάςθσ φφςεωσ δεδομζνων (περιβαλλοντικϊν, εντομολογικϊν ,επιδθμιολογικϊν κλπ), που
ςχετίηονται με τθν εμφάνιςθ νόςων που μεταδίδονται με τα κουνοφπια.
16. Καταγραφι κρίςιμων κζςεων ακμαιοκτονίασ και προςδιοριςμόσ κυλάκων επικινδυνότθτασ για τθ
δθμόςια υγεία, για τθν πρόλθψθ μετάδοςθσ αςκενειϊν.
17. υμπλθρωματικζσ δράςεισ για τθν ενθμζρωςθ, ευαιςκθτοποίθςθ, δθμοςιοποίθςθ και προβολι του ζργου
ςε φορείσ και πολίτεσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
18. Λειτουργία τθλεφωνικισ γραμμισ και διαδικτυακισ διαδραςτικισ εφαρμογισ για τθν εξυπθρζτθςθ του
πολίτθ.
19. Προμικεια βιοκτόνων ςκευαςμάτων
20. Καταγραφι και πιςτοποίθςθ δράςεων μζςω θλεκτρονικισ διαδικτυακισ πλατφόρμασ διαχείριςθσ
πλθροφοριϊν και παράδοςθ περιοδικϊν ι ζκτακτων Εκκζςεων .

Γενικοί όροι εκτζλεςθσ
Σο ζργο «Ολοκλθρωμζνθ Διαχείριςθ και Καταπολζμθςθ Πλθκυςμοφ Κωνωποειδϊν ςτθν Περιφζρεια
Δυτικισ Ελλάδασ ετϊν 2022-2024» περιλαμβάνει τθν παρακολοφκθςθ τθσ εξζλιξθσ του πλθκυςμοφ των
προνυμφϊν των κουνουπιϊν και τθν διαχείριςθ τουσ μζςω παρεμβάςεων ςτο φυςικό, αγροτικό, περιαςτικό
και αςτικό ςφςτθμα των Διμων τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτα παράλια,
παραλίμνια & παραποτάμια υγροτοπικά ςυςτιματα και ςτο αςτικό περιβάλλον.

Θ Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ ζχει ζκταςθ 11.350 τ. χλμ. και 679.796 κατοίκουσ κατά τθν απογραφι του
2011. φμφωνα με το Ελλθνικό Κζντρο Βιοτόπων -Τγροτόπων (ΕΚΒΤ), ζχει 443.745 ςτρζμματα υγροτοπικϊν
ςυςτθμάτων και είναι ςτθ πρϊτθ κζςθ από τισ 13 Περιφζρειεσ . Εξ αυτϊν τα περίπου 50.000 ςτρζμματα
κεωροφνται
ιδιαίτερα
παραγωγικά
ςε
προνφμφεσ
κουνουπιϊν.
Σα ςθμαντικότερα υγροτοπικά ςυςτιματα είναι :
1.

Λιμνοκάλαςςα Αιτωλικοφ
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2. Λιμνοκάλαςςα Κλείςοβασ
3. Λιμνοκάλαςςα Μεςολογγίου
4. Δζλτα Αχελϊου
5. Εκβολζσ Εφθνου
6. Λιμνοκάλαςςα ΛΘ Κοτυχίου
7. Λίμνθ Προκόπου
8. Ζλοσ Λάμιασ
9. Λιμνοκάλαςςα Αράξου
10. Ζλοσ Αγυιάσ
11. Μικρά υγροτοπικά ςυςτιματα πζριξ του Αμβρακικοφ κόλπου (Αγ. Βαρβάρα, Άγ. Νικόλαοσ, Νζα
Καμαρίνα , Βόνιτςα, Μποφκα, Μενίδι)
Προτεραιότθτα κα δοκεί ςτισ περιοχζσ - Διμουσ , όπου υπάρχει ςυνφπαρξθ υγροτοπικϊν ςυςτθμάτων με
εγκατάςταςθ εργατϊν γθσ προερχόμενων από ενδθμικζσ για τθν ελονοςία περιοχζσ και ιςτορικό εκδιλωςθσ
αςκενειϊν μεταδιδόμενων από κουνοφπια, ςε αςτικζσ περιοχζσ ςθμαντικοφ κινδφνου εκδιλωςθσ
κρουςμάτων ιοφ του Δυτικοφ Νείλου, κακϊσ και περιοχζσ υψθλοφ τουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ.

Επίςθσ, ςυνδυαςτικά κα πρζπει να γίνουν ςυντονιςμζνεσ δράςεισ ςε Διμουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ – είτε εκπονοφν δικά τουσ ζργα , είτε όχι- όπου παρατθρείται όχλθςθ από τα κουνοφπια και
ταυτόχρονα ςυνυπάρχουν τουριςτικι ανάπτυξθ, καταςκθνϊςεισ και άλλεσ ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ.
Επιςθμαίνουμε ότι, πρόκειται για ζνα ενιαίο ζργο , κακϊσ θ πρακτικι των τελευταίων χρόνων απζδειξε
ότι θ μζγιςτθ αποτελεςματικότθτα του προγράμματοσ επιτεφχκθκε με τθν ενιαία εκτζλεςθ όλων των
δράςεων, παράλλθλα και ςε ςυνδυαςμό από εδάφουσ και από αζροσ.

Οι εργαςίεσ κα εκτελοφνται κακθμερινά ςε πενκιμερθ εβδομαδιαία βάςθ, πλθν περιπτϊςεων ζκτακτθσ
ανάγκθσ, οπότε οι εργαςίεσ κα πρζπει να εκτελοφνται και κατά τισ θμζρεσ αββάτου, Κυριακισ ι αργιϊν,
προκειμζνου να διαςφαλιςτεί το βζλτιςτο αποτζλεςμα.
Ο ανάδοχοσ υπόκειται ςτον ςυνεχι ζλεγχο τιρθςθσ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων από τισ Επιτροπζσ
Παρακολοφκθςθσ και Πιςτοποίθςθσ, τθν Επιτροπι υντονιςμοφ και Παραλαβισ και τθν αρμόδια
επιβλζπουςα υπθρεςία (Δ.Δ.Τ.) με τρόπουσ που κα επιλεχκοφν και με ςκοπό τθν ορκι εκτζλεςθ του ζργου. Ο
ανάδοχοσ κα πρζπει να παρζχει ςε πραγματικό χρόνο μζςω διαδικτυακά προςπελάςιμθσ θλεκτρονικισ
πλατφόρμασ παρακολοφκθςθσ του ζργου τισ πλθροφορίεσ που αφοροφν τισ κινιςεισ του προςωπικοφ του, τα
κακθμερινά δεδομζνα δειγματολθψιϊν και ψεκαςμϊν, τθ χριςθ των ςκευαςμάτων, τα αποτελζςματα
ςυλλογισ ακμαίων κουνουπιϊν και τα λοιπά δεδομζνα που αφοροφν τθν υλοποίθςθ των επιμζρουσ δράςεων
του ζργου.
Ιδιαίτερθ ζμφαςθ κα δίνεται ςτθν υλοποίθςθ ενεργειϊν ςε περίπτωςθ ενεργοφσ εμφάνιςθσ αςκενειϊν
ςχετικϊν με τθ δραςτθριότθτα των κουνουπιϊν ωσ διαβιβαςτζσ.
Ο ανάδοχοσ κα μπορεί να προτείνει τισ όποιεσ μεταβολζσ ςτον τρόπο υλοποίθςθσ του ζργου προκειμζνου
να διαςφαλιςτεί θ αποτελεςματικι, αςφαλισ και περιβαλλοντικά ςυμβατι εφαρμογι του ζργου. Οι όποιεσ
προτεινόμενεσ μεταβολζσ κατατίκενται γραπτά και κρίνονται από τθν Επιτροπι υντονιςμοφ και Παραλαβισ
του Ζργου, θ οποία αποφαςίηει για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψι τουσ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Απαιτιςεισ και Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ επιμζρουσ δράςεων του Ζργου
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1. Λεπτομερισ καταγραφι των ςθμαντικϊν εςτιϊν κουνουπιϊν τθσ Ρ.Δ.Ε.- Δθμιουργία επιχειρθςιακϊν
χαρτϊν (κακοριςμόσ, ςιμανςθ και τοποκζτθςθ ςτο πεδίο δειγματολθπτικϊν ςτακμϊν)ενταγμζνων ςε ζνα
ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα WebGIS.
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται με τθν ανάκεςθ του ζργου να εντοπίςει τισ ςθμαντικζσ εςτίεσ αναπαραγωγισ
κουνουπιϊν τθσ Περιφζρειασ και ςτθ ςυνζχεια να δθμιουργιςει και να παραδϊςει χαρτογραφικι
θλεκτρονικι πφλθ (portal- WebGIS), θ οποία κα περιλαμβάνει τουσ ψθφιακοφσ κεματικοφσ/ επιχειρθςιακοφσ
χάρτεσ για το ςφνολο τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ ςτθν Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ, με κφριο ςκοπό τθ
δυνατότθτα περιιγθςθσ των αρμοδίων τθσ Περιφζρειασ ςτισ χαρτογραφθμζνεσ και ψθφιοποιθμζνεσ εςτίεσ.
το χαρτογραφικό portal- webgis κα εμφανίηονται αποτυπωμζνεσ οι βαςικζσ εςτίεσ αναπαραγωγισ
κουνουπιϊν και οι κζςεισ των ςτακμϊν ελζγχου. Θ χαρτογράφθςθ, οριοκζτθςθ - καταγραφι των
υγροτοπικϊν ςυςτθμάτων, θ αγροτικι και περιαςτικι χαρτογράφθςθ υπό μορφι επιχειρθςιακοφ χάρτθ
(κακοριςμόσ, ςιμανςθ και κωδικοποίθςθ των δειγματολθπτικϊν ςτακμϊν), κακϊσ επίςθσ και θ χωροκζτθςθ
του ςτακεροφ δικτφου παγίδων ςφλλθψθσ ακμαίων κουνουπιϊν. Σα παραπάνω οφείλει να παραδϊςει ο
ανάδοχοσ ςε διάςτθμα 10 θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ςτθν Επιτροπι υντονιςμοφ και
Παραλαβισ του Ζργου, (Παραδοτζο Π1).
Θ πρόςβαςθ των υπθρεςιϊν τθσ ΠΔΕ ςτθν πφλθ κα πραγματοποιείται διαδικτυακά μζςω υπερςυνδζςμου με
ελεγχόμενθ πρόςβαςθ, από οποιοδιποτε θλεκτρονικό μζςο επικοινωνίασ (Θ/Τ, tablet, smartphone). Θ
επικαιροποίθςθ και θ προςκικθ νζων εςτιϊν αναπαραγωγισ κα πραγματοποιείται άμεςα και αυτόματα. Θ
χαρτογραφικι θλεκτρονικι πφλθ (portal- WebGIS) κα πρζπει να ενςωματϊνεται ςε διαδικτυακά
προςπελάςιμθ θλεκτρονικι πλατφόρμα παρακολοφκθςθσ του ζργου.
Θ ενθμζρωςθ των επιχειρθςιακϊν χαρτϊν με νζα δεδομζνα κα είναι ςυνεχισ.

2. Φυτοκοινωνιολογικι καταγραφι - Χαρτογράφθςθ των υγροτοπικϊν ςυςτθμάτων.
Ο ανάδοχοσ οφείλει να καταςκευάςει τουσ χάρτεσ των φυςικϊν υγροτοπικϊν ςυςτθμάτων τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ (Οικολογικι Χαρτογράφθςθ). Θ λεπτομερισ χαρτογράφθςθ των ενδιαιτθμάτων των
κουνουπιϊν κα πρζπει να περιλαμβάνει τθν αναγνϊριςθ, καταγραφι και εμβαδομζτρθςθ των χλωριδικϊν
ομάδων των εν δυνάμει βιοτόπων των κουνουπιϊν υπό μορφι χάρτθ βλάςτθςθσ. Θ βλάςτθςθ εκφράηει
ςυνολικά τισ οικολογικζσ ςυνκικεσ κάκε μικροενδιαιτιματοσ και μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ δείκτθσ
αναπαραγωγισ των κουνουπιϊν κάκε ςυγκεκριμζνου γζνουσ. Σαυτόχρονα λειτουργεί ωσ δείκτθσ κατάκλιςθσ
τθσ κάκε κζςθσ, με αποτζλεςμα οι τφποι βλάςτθςθσ να μεταφράηονται ςε ηϊνεσ επικινδυνότθτασ τόςο για
τθν ςυχνότθτα εκκολάψεων αυγϊν κουνουπιϊν όςο και για τθν πυκνότθτα των πλθκυςμϊν των προνυμφϊν
των κουνουπιϊν.

3. υνεχισ επιχειρθςιακόσ ςχεδιαςμόσ του ζργου, βάςει τθσ ςυλλογισ και επεξεργαςίασ δεδομζνων
Ο Επιχειρθςιακόσ Σχεδιαςμόσ περιλαμβάνει:

•

•
•

Σθν ςυλλογι και διαχείριςθ του ςυνόλου των πλθροφοριϊν που αφοροφν το ζργο (χαρτογραφιςεισ,
αποτελζςματα δειγματολθψιϊν,
εντομολογικά, επιδθμιολογικά, δθμογραφικά, μετεωρολογικά,
γεωχωρικά και δορυφορικά δεδομζνα, εφαρμογζσ καταςτολισ, ενθμερϊςεισ και πλθροφορίεσ, κινιςεισ
ςυνεργείων κλπ).
Σθν αξιοποίθςθ των παραπάνω πλθροφοριϊν μζςω χριςθσ των ςφγχρονων επιςτθμονικϊν μεκόδων για
τον ςυνεχι προςδιοριςμό των προτεραιοτιτων του προγράμματοσ, τθν ιεράρχθςθ των επιμζρουσ ςτόχων,
τον ςχεδιαςμό των δράςεων
Σον ςυνεχι προγραμματιςμό δράςεων βάςει των ανωτζρω δεδομζνων και τθσ διαχείριςθσ των
διατικζμενων πόρων (ανκρϊπινο δυναμικό, υλικοτεχνικόσ εξοπλιςμόσ, ςκευάςματα κλπ).
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•
•

Σθν αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων του ζργου και τθ λιψθ διορκωτικϊν μζτρων.
Σθν επικοινωνία με τουσ ςυνεργαηόμενουσ φορείσ τθσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ ςχετικά με τισ δράςεισ
του ζργου.
• τθν εν γζνει βζλτιςτθ διάχυςθ τθσ πλθροφορίασ μζςω διαδικτυακά προςπελάςιμθσ γεωβάςθσ
δεδομζνων, που κα υποςτθρίηει τουσ διαπιςτευμζνουσ χριςτεσ ςτθ λιψθ αποφάςεων αντιμετϊπιςθσ των
κουνουπιϊν και των αςκενειϊν που μεταδίδονται από αυτά.
Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να ξεκινιςει άμεςα το ζργο με τθν ανάκεςθ αυτοφ, κατόπιν
υπογραφισ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. Θ ζναρξθ των εργαςιϊν πεδίου προβλζπεται (2) δφο θμζρεσ μετά τθν
υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
4. Ραρακολοφκθςθ πλθκυςμϊν προνυμφϊν μζςω ςυνεχϊν περιοδικϊν δειγματολθψιϊν.
Βάςει τθσ χαρτογράφθςθσ και του εντοπιςμοφ των εν δυνάμει εςτιϊν αναπαραγωγισ κουνουπιϊν,
πραγματοποιείται ςυνεχισ και ςυςτθματικι παρακολοφκθςθ των επιφανειακϊν υδάτων και καταγράφεται
μζςω δειγματολθψιϊν θ εμφάνιςθ και θ αφκονία των προνυμφϊν κουνουπιϊν. Θ παρακολοφκθςθ
πραγματοποιείται βάςει εβδομαδιαίου προγράμματοσ που αποςτζλλεται εγκαίρωσ από τον ανάδοχο ςτισ
Επιτροπζσ και όπου αλλοφ ηθτθκεί από τθν Επιτροπι Συντονιςμοφ και Ραραλαβισ του ζργου. Θ Ανακζτουςα
Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να προβαίνει ςε αλλαγζσ ςτα εβδομαδιαία προγράμματα επιςκζψεωνεφαρμογϊν που κα υποβάλλει ο Ανάδοχοσ. Θ περιοδικότθτα των ελζγχων παρακολοφκθςθσ ποικίλει από
εβδομαδιαία ζωσ μθνιαία, ανάλογα με τθ φφςθ των εςτιϊν, τθν περίοδο, τα κλιματολογικά δεδομζνα, τα
χαρακτθριςτικά των εςτιϊν, τθν επικινδυνότθτα τουσ όςον αφορά τθν παραγωγικότθτα ςε προνφμφεσ, τθν
εγγφτθτα ςε κατοικθμζνεσ περιοχζσ, τον βακμό όχλθςθσ που καταγράφεται από τα κουνοφπια, το βακμό
επιδθμιολογικοφ κινδφνου, τον τουριςτικό χαρακτιρα τθσ περιοχισ κ.λ.π. Το ςφνολο των δειγματολθψιϊν κα
καταγράφεται κακθμερινά ςε θλεκτρονικι βάςθ δεδομζνων και κα είναι ςε γνϊςθ των ελεγκτικϊν αρχϊν ςε
πραγματικό χρόνο με τθν χριςθ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ που κα πρζπει να διακζτει ο ανάδοχοσ.
Οι ζλεγχοι των εςτιϊν πραγματοποιοφνται ςτουσ υγροτόπουσ τθσ Ρεριφζρειασ, ςτο περιαςτικό/ αγροτικό
ςφςτθμα, ςε απόςταςθ 2 χλμ. γφρω από τουσ οικιςμοφσ και ςε περιπτϊςεισ αυξθμζνου κινδφνου από
ανωφελι ςε 6 χλμ από τουσ οικιςμοφσ. Εντόσ των οικιςμϊν κα πραγματοποιοφνται παρεμβάςεισ ςε εςτίεσ
που βρίςκονται ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ αυτϊν.
5. Οριοκζτθςθ Επιφανειϊν για ψεκαςμό προνυμφοκτονίασ.
Με βάςθ τα αποτελζςματα των δειγματολθψιϊν προνυμφϊν ςτισ εςτίεσ αναπαραγωγισ τουσ, κα
οριοκετοφνται και κα εμβαδομετροφνται οι επιφάνειεσ των εςτιϊν αναπαραγωγισ των κουνουπιϊν όπου
απαιτείται ψεκαςτικι παρζμβαςθ. Θ ψεκαςτικι παρζμβαςθ εάν πραγματοποιθκεί άμεςα από εδάφουσ από
το ςυνεργείο που πραγματοποίθςε τθν δειγματολθψία, καταγράφεται ςε ςχετικό θλεκτρονικό πρωτόκολλο.
Σε περίπτωςθ που απαιτθκεί ψεκαςτικι παρζμβαςθ από αζροσ ι από άλλο ςυνεργείο, θ προσ ψεκαςμό
επιφάνεια οριοκετείται και επί χάρτου. Στθν περίπτωςθ των από αζροσ ψεκαςμϊν με ελικόπτερο ι με μθΕΑ,
ο ανάδοχοσ οφείλει να κοινοποιιςει εκ των προτζρων ςτθν Επιτροπι Συντονιςμοφ και Ραραλαβισ
του ζργου τθν οριοκετθμζνθ επί χάρτου περιοχι, αναφζροντασ τουσ ςτακμοφσ και τθν ζκταςθ τθσ
επιφάνειασ που πρόκειται να ψεκαςκεί.
6. Διενζργεια εκτεταμζνων ψεκαςτικϊν δράςεων από εδάφουσ και από αζροσ προνυμφοκτονίασ ςτο
φυςικό, αγροτικό και περιαςτικό περιβάλλον.
Ο εντοπιςμόσ εςτιϊν αναπαραγωγισ κουνουπιϊν ςτο περιαςτικό ςφςτθμα κακϊσ και οι μικρισ ζκταςθσ
εςτίεστου φυςικοφ ςυςτιματοσ κα καλφπτονται από ςυνεργεία επίγειου ψεκαςμοφ με τον κατάλλθλο
εξοπλιςμό. Θ επανάλθψθ των ψεκαςμϊν κα κακορίηεται ςε άμεςθ ςυνάρτθςθ με τα ευριματα των
προνυμφϊν και οι ψεκαςμοί προνυμφοκτονίασ κα διενεργοφνται πάντα κατόπιν δειγματολθψιϊν.
Οι ψεκαςμοί κα πραγματοποιοφνται ςτο ςφνολο των εςτιϊν ςτισ οποίεσ εντοπίςτθκαν προνφμφεσ
κουνουπιϊν, ςφμφωνα με τα θμεριςια καταγεγραμμζνα ευριματα των δειγματολθψιϊν. Οι ψεκαςμοί κα
πραγματοποιοφνται με τροχιλατα/ εποχοφμενα ψεκαςτικά ςυςτιματα ι με ψεκαςτιρεσ πλάτθσ,
χειροκίνθτουσ ι μθχανοκίνθτουσ, ανάλογα με τθ φφςθ και το μζγεκοσ τθσ προσ ψεκαςμό εςτίασ. ε
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περιπτϊςεισ ανάγκθσ ψεκαςτικϊν παρεμβάςεων ςε φυςικά υγροτοπικά ςυςτιματα και ςε εκτεταμζνεσ
αγροτικζσ εκτάςεισ, οι παρεμβάςεισ κα πραγματοποιοφνται με κατάλλθλα επίγεια, αμφίβια ι εναζρια μζςα
με χριςθ ελικοπτζρου ι μθΕΑ, αναλόγωσ με τθν μορφολογία και τθν ζκταςθ τθσ προσ ψεκαςμό επιφάνειασ.
τθν περίπτωςθ που θ Ανακζτουςα Αρχι μζςω των ελεγκτικοφ μθχανιςμοφ τθσ διαπιςτϊςει τθν ανάγκθ
εφαρμογισ επιπλζον ψεκαςμϊν ςε οριςμζνεσ περιοχζσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ο ανάδοχοσ
υποχρεοφται να προβεί άμεςα ςτθν υλοποίθςθ των απαιτουμζνων ενεργειϊν. Οι ψεκαςτικζσ εφαρμογζσ κα
καταγράφονται ςε θλεκτρονικι βάςθ δεδομζνων άμεςα με τθν ολοκλιρωςθ τουσ και κα είναι ςε γνϊςθ των
ελεγκτικϊν αρχϊν ςε πραγματικό χρόνο όλεσ οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ
παρακολοφκθςθσ του ζργου.
Σο ζργο απαιτεί τθν διενζργεια ψεκαςτικϊν εφαρμογϊν προνυμφοκτονίασ ςε εςτίεσ αναπαραγωγισ ςτο
φυςικό ςφςτθμα (από ςχετικά περιοριςμζνθσ ζκταςθσ εςτίεσ που κατακλφηονται περιοδικά ζωσ εκτεταμζνα
υγροτοπικά ςυςτιματα) και ςτο αγροτικό ςφςτθμα (κυρίωσ καλλιζργεια ρυηιοφ). ε πολλζσ περιπτϊςεισ
μαηικϊν εκκολάψεων, λόγω τθσ μεγάλθσ ζκταςθσ για ψεκαςμό ι λόγω τθσ αδυναμίασ επίγειασ πρόςβαςθσ,
επιβάλλεται θ χριςθ εναζριων ψεκαςτικϊν μζςων, ιδιαίτερα όταν απαιτείται άμεςθ ολοκλιρωςθ τθσ
ψεκαςτικισ εφαρμογισ, εντόσ δφο ι τριϊν θμερϊν. Με βάςθ τθν ζκταςθ εφαρμογισ οι εςτίεσ και οι
εφαρμογζσ μποροφν να διαχωριςτοφν ςε:
● εςτίεσ μεγάλθσ ζκταςθσ (άνω των 500 ςτρ.) ςτισ οποίεσ ενδείκνυται θ προνυμφοκτονία με χριςθ
ψεκαςτικοφ ελικοπτζρου. Η πλζον ςυνικθσ περίπτωςθ είναι θ μαηικι εκκόλαψθ μετά από
βροχοπτϊςεισ ι κατάκλιςθσ για τον όποιο λόγο.
● εςτίεσ μζςθσ ζκταςθσ (500 ςτρ. – 50 ςτρ.) ςτισ οποίεσ ενδείκνυται θ προνυμφοκτονία με χριςθ ενόσ
ι περιςςοτζρων ψεκαςτικϊν μθΕΑ,
● εςτίεσ μικρισ ζκταςθσ (< 50 ςτρ.) ςτισ οποίεσ ενδείκνυται θ προνυμφοκτονία με χριςθ ψεκαςτικοφ
μθΕΑ, επίγειου ι αμφίβιου ςυνεργείου.
Οι από αζροσ ψεκαςμοί κα πραγματοποιοφνται με πλιρθ ςεβαςμό των περιβαλλοντικϊν όρων και
ςφμφωνα με τα όςα ορίηονται από τισ άδειεσ που αφοροφν τουσ αεροψεκαςμοφσ με ςτόχο τθν
καταπολζμθςθ κουνουπιϊν. Απαιτείται θ διάκεςθ ενόσ ελικοπτζρου ςτθν ευρφτερθ περιοχι εκτζλεςθσ
τουζργου, το οποίο κα διακζτει ςε ιςχφ τα νομιμοποιθτικά ζγγραφα που προβλζπει και απαιτεί θ Τ.Π.Α., ενϊ
κεωρείται ςθμαντικι θ διάκεςθ δεφτερου εφεδρικοφ ϊςτε να αντικαταςτιςει το πρϊτο ςε περίπτωςθ
ανάγκθσ κακϊσ και θ διάκεςθ δφο (2) ψεκαςτικϊν μθΕΑ, τα οποία κα μποροφν να δρουν ταυτόχρονα, είτε
ςτθν ίδια περιοχι είτε ςε διαφορετικζσ ΠΕ.

θμειϊνεται ότι ςτθν περιοχι του ζργου απαιτείται θ διενζργεια εναζριων εργαςιϊν με ελικόπτερο ι
κατάλλθλα μθΕΑ ςε φυςικό, αγροτικό και περιαςτικό περιβάλλον που δφναται να είναι ςε άμεςθ εγγφτθτα
με τα ςτρατιωτικά και πολιτικά αεροδρόμια τθσ Περιφζρειασ (Κρατικόσ Αερολιμζνασ Επιταλίου, Αεροπορικι
Βάςθ Ανδραβίδασ, Κρατικόσ Αερολιμζνασ Αράξου, Αεροπορικι Βάςθ Αράξου ,Αεροδρόμιο Μεςολογγίου,
Κρατικόσ Αερολιμζνασ Αγρινίου και Κρατικόσ Αερολιμζνασ Ακτίου) κακϊσ και ςε αραιοκατοικθμζνο
περιβάλλον.
Σο πρόγραμμα των αεροψεκαςμϊν και θ ςυνολικά ψεκαηόμενθ ζκταςθ κα κοινοποιείται εκ των προτζρων
ςτθν Ανακζτουςα Αρχι θ οποία μπορεί να αςκιςει κάκε μορφισ ζλεγχο ςτον ανάδοχο.
Σα ςκευάςματα που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι εγκεκριμζνα από τουσ αρμόδιουσ κρατικοφσ φορείσ. Θ
Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να διενεργεί δειγματολθπτικοφσ ελζγχουσ για τθ διαπίςτωςθ και διαςφάλιςθ τθσ
δραςτικότθτασ του ψεκαςτικοφ διαλφματοσ, τον ζλεγχο ςυγκζντρωςθσ του ςκευάςματοσ ςτο ψεκαςτικό
διάλυμα, κακϊσ και όποιουσ άλλουσ ελζγχουσ προκειμζνου να πιςτοποιεί τθν ορκι και νομότυπθ εφαρμογι
του ζργου.
Οι αεροψεκαςμοί κα γίνονται με ςφγχρονα ψεκαςτικά ςυςτιματα, βακμονομθμζνα ϊςτε να διαςφαλίηεται θ
ομοιόμορφθ διαςπορά του ψεκαςτικοφ διαλφματοσ ςτισ επικυμθτζσ ςυγκεντρϊςεισ ανά επιφάνεια και το
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επικυμθτό εφροσ μεγζκουσ του ςταγονιδίου. Σο ψεκαςτικό διάλυμα κα αποτελείται από νερό και
προνυμφοκτόνο ςκεφαςμα και κα παραςκευάηεται τθν ίδια μζρα λίγο πριν τθν ζναρξθ πτιςθσ, ςφμφωνα με
τισ προβλεπόμενεσ προδιαγραφζσ.
Σισ από αζροσ ψεκαςτικζσ εφαρμογζσ με ελικόπτερο επιβλζπει και κακοδθγεί ο Τπεφκυνοσ Ζργου ι ο
επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ εναζριων εργαςιϊν ςε ςυνεργαςία με τον χειριςτι του ελικοπτζρου. Οι εναζριεσ
εργαςίεσ που πραγματοποιοφνται από μθΕΑ επιβλζπονται από τον επιςτθμονικό υπεφκυνο εναζριων
εργαςιϊν, ο οποίοσ ςτθν περίπτωςθ προνυμφοκτονίασ κακορίηει τισ παραμζτρουσ ψεκαςμοφ βάςει τθσ
περιοχισ εφαρμογισ και τθν ευρθμάτων των δειγματολθψιϊν ι/και αποκλειςτικά από τον χειριςτι και το
ςυνεργείο εδάφουσ, ςε περίπτωςθ ςυνεχιηόμενων ψεκαςτικϊν παρεμβάςεων μεγάλθσ ζκταςθσ.
Οι αεροψεκαςμοί κα πρζπει να πραγματοποιοφνται κατόπιν ζγκαιρθσ θλεκτρονικισ/ ζγγραφθσ ενθμζρωςθσ
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ οποία κα μπορεί να παρακολουκιςει τθν εφαρμογι και να αςκιςει κάκε μορφισ
ζλεγχο ςτον ανάδοχο.

7. Διενζργεια εκτεταμζνων προλθπτικϊν και καταςταλτικϊν δράςεων από εδάφουσ ςτο αςτικό
περιβάλλον των πόλεων και των οικιςμϊν τθσ Π.Δ.Ε.
το αςτικό περιβάλλον οι εςτίεσ αναπαραγωγισ είναι περιοριςμζνθσ ζκταςθσ και μεγάλου αρικμοφ, με
ςθμαντικότερεσ τα φρεάτια ομβρίων υδάτων ςτισ πόλεισ και οι βόκροι ςτουσ μικρότερουσ οικιςμοφσ και ςτα
χωριά όπου δεν υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο. Εκτιμάται ότι ςτισ πόλεισ τθσ Π.Δ.Ε. υπάρχει ζνασ αρικμόσ
φρεατίων που προςεγγίηει τισ 40.000, τα οποία ακόμα και κατά το διάςτθμα του καλοκαιριοφ κατακρατοφν
νερό ςε ποςοςτό μεγαλφτερο του 30%. Οι εςτίεσ αυτζσ αποτελοφν κζςεισ αναπαραγωγισ κουνουπιϊν του
γζνουσ Culex που ενζχεται ςτθν μετάδοςθ του ιοφ του Δυτικοφ Νείλου και για τον λόγο αυτό θ αντιμετϊπιςθ
τουσ αποτελεί ςθμαντικό ςτόχο του ζργου.
Για το διάςτθμα Μαΐου – επτεμβρίου ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να πραγματοποιεί ανά μινα περιφορζσ
ελζγχου και εφαρμογϊν ςτα φρεάτια και ςτισ λοιπζσ ςθμειακζσ εςτίεσ των πόλεων άνω των 2.000 κατοίκων .

8. Πραγματοποίθςθ δράςεων ενθμζρωςθσ, ελζγχου και καταπολζμθςθσ ςε ιδιωτικοφσ υπαίκριουσ
χϊρουσ οικιϊν, (επιςκζψεισ “πόρτα- πόρτα”) ςε επιλεγμζνουσ οικιςμοφσ και των τριϊν ΠΕ
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν υλοποίθςθ ενόσ κατ ϋ ζτοσ κφκλου δράςεων ελζγχου και εφαρμογισ ςε
κοινόχρθςτουσ χϊρουσ αλλά και εντόσ των ιδιόκτθτων υπαίκριων χϊρων (αυλζσ) με επίςκεψθ “πόρτα πόρτα”
ςε οικίεσ και καταςτιματα κατ ϋ ελάχιςτο ςαράντα πζντε (45) επιλεγμζνων οικιςμϊν και των τριϊν (3)
Περιφερειακϊν Ενοτιτων (ενδεικτικόσ αρικμόσ κατοικιϊν 20.000). Οι αςτικζσ εςτίεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων
των βόκρων, αποτελοφν χϊρουσ ανάπτυξθσ κουνουπιϊν ιδιαίτερα του γζνουσ Culex και οι εν λόγω δράςεισ
ςυμβάλλουν ςτθν πρόλθψθ εμφάνιςθσ κρουςμάτων αςκενειϊν και ςτθν προςταςίασ τθσ δθμόςιασ υγείασ.
Σαυτόχρονα οι δράςεισ αυτζσ περιορίηουν τουσ πλθκυςμοφσ των κουνουπιϊν και τθν όχλθςθ που
παρατθρείται εντόσ των οικιςμϊν, ενϊ παράλλθλα ςυμβάλλουν ςτθν ενθμζρωςθ και εκπαίδευςθ των
κατοίκων ευαίςκθτων περιοχϊν ςε ηθτιματα που άπτονται των κουνουπιϊν και προβάλλουν το ζργο.
Για τθν επιλογι των οικιςμϊν εφαρμογισ δράςεων αςτικισ καταπολζμθςθσ και ςτουσ ιδιωτικοφσ χϊρουσ
κριτιρια κα αποτελζςουν θ υψθλι τουριςτικι και οικιςτικι ανάπτυξθ, θ αυξθμζνθ πικανότθτα εκδιλωςθσ
κρουςμάτων αςκενειϊν ςχετιηόμενων με τον ΙΔΝ, ζντονα προβλιματα όχλθςθσ, ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά
δόμθςθσ όπωσ θ απουςία οργανωμζνου αποχετευτικοφ ςυςτιματοσ, φπαρξθ ιςτορικοφ εμφάνιςθσ
κρουςμάτων του ιοφ Δυτικοφ Νείλου ι/και ελονοςίασ κατά τα προθγοφμενα ζτθ, αλλά και με αυξθμζνο
επιδθμιολογικό κίνδυνο ςε ςχζςθ με άλλεσ πικανζσ αςκζνειεσ μεταδιδόμενεσ από κουνοφπια ( Δάγκειοσ,
Σςικουνγκοφνια, Ηίκα). Κατά τθ διάρκεια των επιςκζψεων κα πραγματοποιείται:
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• διενζργεια εφαρμογισ προνυμφοκτονίασ ςτουσ βόκρουσ των οικιϊν και όπου αλλοφ χρειάηεται,
• διερεφνθςθ εντόσ τθσ περιμζτρου τθσ ιδιοκτθςίασ τουσ για τθν παρουςία ενεργϊν ι εν δυνάμει εςτιϊν
αναπαραγωγισ και υπόδειξισ τουσ ςτουσ ιδιοκτιτεσ,
• ενθμζρωςθ για τισ δράςεισ του περιφερειακοφ προγράμματοσ καταπολζμθςθσ κουνουπιϊν ςτθν περιοχι,
• ενθμζρωςθ για τον τρόπο με τον οποίο οι κάτοικοι μποροφν να ςυμβάλλουν ςτον περιοριςμό των
προβλθμάτων που προκαλοφν τα κουνοφπια,
• επίδοςθ ςχετικοφ ενθμερωτικοφ φυλλαδίου τθσ ΠΔΕ

Ενδεικτικά, οικιςμοί (πόλεισ και χωριά) εφαρμογισ των παραπάνω δράςεων είναι ςτθν ΠΕ Αχαΐασ: Αγ.
Βαςίλειοσ, Ρίο, Αγυιά (πζριξ του ζλουσ), Πάτρα (παραλία), Καμίνια, Βραχνζικα, Αλιςςόσ, Κ. Αχαΐα, Λαριςςόσ,
Άραξοσ, Καλόγρια, Λακκόπετρα, Λάππα, Μετόχι, Βουπράςιο, Ψακόπυργοσ, Αίγιο, Ακράτα και Αιγείρα.
Για τθν ΠΕ Θλείασ οι οικιςμοί Ν. Μανωλάδα , Π. Μανωλάδα, Βάρδα, Αρετι, Λεχαινά, Ανδραβίδα, Κυλλινθ,
Κάςτρο, Λουτρά Κυλλινθσ, Γαςτοφνθ, Αμαλιάδα, Κουροφτα, Κατάκολο, Καϊάφασ, Κρζςτενα, Ηαχάρω.
Για τθν ΠΕ Αιτωλοακαρνανίασ οι οικιςμοί Μεςολόγγι, Σουρλίδα, Αγρίνιο, Αιτωλικό, Νεοχϊρι, Ναφπακτοσ,
Ευθνοχϊρι , Αμφιλοχία, Βόνιτςα, Αςτακόσ.
Οι παραπάνω οικιςμοί αναφζρονται ενδεικτικά και μεταβολζσ μπορεί να πραγματοποιθκοφν κατά τθ
διάρκεια υλοποίθςθσ του ζργου ϊςτε να προςαρμοςτοφν ςτα δεδομζνα τθσ επιδθμιολογικισ επιτιρθςθσ.
9.
'Ζλεγχοσ Αποτελεςματικότθτασ ψεκαςμϊν
Θα πραγματοποιείται ζλεγχοσ αποτελεςματικότθτασ των ψεκαςμϊν μεγάλων επιφανειϊν, με ιδιαίτερθ
ζμφαςθ ςτθν περίπτωςθ των αεροψεκαςμϊν και των ψεκαςμϊν εςτιϊν ςθμαντικϊν για τθν Δθμόςια Τγεία.
Ο ζλεγχοσ αποτελεςματικότθτασ ψεκαςμϊν προνυμφοκτονίασ ι/και ακμαιοκτονίασ κα γίνεται από τον
ανάδοχο εντόσ 24 ζωσ 72 ωρϊν από τθν εκτζλεςι τουσ. ε περίπτωςθ ανεπιτυχοφσ ψεκαςτικισ εφαρμογισ, ο
ψεκαςμόσ επαναλαμβάνεται άμεςα.
Ακόμα, ο ανάδοχοσ οφείλει να ελζγχει τθν ανκεκτικότθτα των προνυμφϊν ι και των ακμαίων κουνουπιϊν
ςτα χρθςιμοποιοφμενα από το πρόγραμμα καταπολζμθςθσ κουνουπιϊν ςκευάςματα. Πλζον τθσ παροχισ
πάςθσ φφςεωσ διευκόλυνςθσ ςτθ διαδικαςία ελζγχου που κα διενεργοφν οι κατά τόπουσ επιτροπζσ ελζγχου
και παρακολοφκθςθσ του ζργου, ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει πλιρωσ το κόςτοσ δειγματολθψίασ, αποςτολισ και
ανάλυςθσ ςκευάςματοσ ι/και ψεκαςτικοφ μείγματοσ από εξειδικευμζνο εργαςτιριο που κα υποδείξει θ
Διευκφνουςα Τπθρεςία.

10.
Διενζργεια ςτοχευμζνων δράςεων ακμαιοκτονίασ υπολειμματικότθτασ για τθν διαφφλαξθ τθσ
δθμόςιασ υγείασ, τον περιοριςμό τθσ όχλθςθσ, τθν προςταςία τθσ τουριςτικισ ανάπτυξθσ και τθν ενίςχυςθ
τθσ τοπικισ οικονομίασ.
Δράςεισ ακμαιοκτονίασ υπολειμματικότθτασ κα πραγματοποιοφνται κφρια επί απειλϊν για τθν δθμόςια
υγεία, με ζμφαςθ ςτισ κρίςιμεσ περιοχζσ εμφάνιςθσ κρουςμάτων αςκενειϊν μεταδιδόμενων από
κουνοφπια, ςε κφλακεσ υψθλισ επικινδυνότθτασ για τθ δθμόςια υγεία, ςε κζςεισ κατάλλθλεσ για τθν
εφαρμογι υπολειμματικϊν ψεκαςμϊν.
Οι εφαρμογζσ κα πραγματοποιοφνται ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και αδειοδοτιςεισ, με
εγκεκριμζνα ςκευάςματα και με ακολουκία των οδθγιϊν εφαρμογισ τουσ. Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζτει
τον ανάλογο εξοπλιςμό και τεχνογνωςία
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11.

Διενζργεια ψεκαςμϊν ακμαιοκτονίασ εκνζφωςθσ (ULV)

Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να πραγματοποιεί δράςεισ ακμαιοκτονίασ με εκνζφωςθ ULV ςτθν
περίπτωςθ που θ Ανακζτουςα Αρχι κρίνει ότι υπάρχει θ ςχετικι ανάγκθ για τθν διαςφάλιςθ τθσ Δθμόςιασ
Υγείασ (π.χ. εμφάνιςθ ανκρωπίνων κρουςμάτων εγκεφαλίτιδασ ιοφ του Δυτικοφ Νείλου, ελονοςία ι άλλων
αςκενειϊν ςτισ οποίεσ ενζχονται τα κουνοφπια). Οι εφαρμογζσ κα πραγματοποιοφνται ςφμφωνα με τισ
ιςχφουςεσ διατάξεισ και αδειοδοτιςεισ, με εγκεκριμζνα ςκευάςματα και ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ εφαρμογισ
τουσ. Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζτει τον ανάλογο εξοπλιςμό και τεχνογνωςία.

12.Δράςεισ εντομολογικισ παρακολοφκθςθσ πλθκυςμϊν ακμαίων κουνουπιϊν
Ο ανάδοχοσ οφείλει να ςυλλζγει τα εντομολογικά δεδομζνα που αφοροφν τθν καταγραφι και διακφμανςθ
των ακμαίων κουνουπιϊν με χριςθ κατάλλθλων παγίδων κουνουπιϊν ςε κρίςιμεσ, επιλεγμζνεσ, ςτακερζσ
κζςεισ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, αλλά και ςε μεταβλθτζσ κζςεισ ανάλογα με προβλιματα
αυξθμζνθσ όχλθςθσ ι εμφάνιςθσ κρουςμάτων αςκενειϊν ςχετικϊν με το ζργο.
Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να εγκαταςτιςει και να λειτουργεί κακ' όλθ τθν διάρκεια του ζργου δίκτυο
παγίδων ςφλλθψθσ ακμαίων κουνουπιϊν διοξειδίου του άνκρακα- φωτόσ. Ο προβλεπόμενοσ ςυνολικόσ
αρικμόσ των ςτακερϊν κζςεων είναι εξιντα (60 , είκοςι (20) ανά Περιφερειακι Ενότθτα εκ των οποίων
τουλάχιςτον οι μιςζσ κα χωροκετοφνται εντόσ αςτικοφ ιςτοφ.
Θ ταυτοποίθςθ κα πραγματοποιείται ςε επίπεδο γζνουσ, ενϊ ςε περίπτωςθ ενεργϊν προβλθμάτων δθμόςιασ
υγείασ εφόςον ηθτθκεί και ςε επίπεδο είδουσ, και τα αποτελζςματα των δειγματολθψιϊν κα κοινοποιοφνται
ςτθν Διευκφνουςα Τπθρεςία άμεςα μζςω τθσ διαδικτυακισ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ παρακολοφκθςθσ του
ζργου. Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να κακορίηει και να ελζγχει τθν όλθ διαδικαςία, θ οποία κα
κοινοποιείται εγκαίρωσ μζςω των εβδομαδιαίων προγραμμάτων. Ο αρικμόσ δειγματολθψιϊν ανά ςτακερι
κζςθ είναι (15) ανά ζτοσ και ο ςυνολικόσ αρικμόσ ςυλλογϊν ακμαίων είναι κατ' ελάχιςτο (900) ανά ζτοσ. Θ
τοποκζτθςθ και θ ςυλλογι, κακϊσ και οι επικρατοφςεσ ςυνκικεσ ςυλλογισ κα κοινοποιοφνται άμεςα ςτθν
Ανακζτουςα Αρχι μζςω τθσ ςχετικισ πλατφόρμασ.
Ακόμα, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να τοποκετεί παγίδεσ ακμαίων και να ελζγχει τθν διακφμανςθ των
ακμαίων κουνουπιϊν ςε χρόνο και ςε κζςεισ που κα κακορίηονται από τυχόν ζκτακτα επιδθμιολογικά
δεδομζνα και εντομολογικά δεδομζνα, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ των υπθρεςιϊν και επιτροπϊν τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ.

Θα τοποκετθκοφν επίςθσ ςε κρίςιμεσ κζςεισ και χρόνο παγίδεσ ωοαπόκεςθσ για τθν αξιολόγθςθ τθσ
παρουςίασ του Aedesalbopictus ςτθν Ρεριφζρεια. Ο αρικμόσ των δειγματολθψιϊν προβλζπεται ςε (200) ανά
ζτοσ.

13. υμπλθρωματικζσ δράςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ ενεργϊν προβλθμάτων για τθν δθμόςια υγεία
Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να πραγματοποιεί ζκτακτεσ δράςεισ, όταν προκφπτουν επείγουςεσ ανάγκεσ
αντιμετϊπιςθσ κεμάτων δθμόςιασ υγείασ που ςχετίηονται με τθν δραςτθριότθτα των κουνουπιϊν και οφείλει
να τροποποιεί τα προγράμματα και τισ δράςεισ του με πρωταρχικό ςτόχο τθν αντιμετϊπιςθ των κινδφνων για
τθν δθμόςια υγεία. ε περίπτωςθ εκδιλωςθσ κρουςμάτων αςκενειϊν που ςχετίηονται με τθν δραςτθριότθτα
των κουνουπιϊν πρζπει να εφαρμόηει ολοκλθρωμζνο και προκακοριςμζνο πρωτόκολλο ανταπόκριςθσ
(responseplan) που κα περιλαμβάνει το ςφνολο των απαιτοφμενων ενεργειϊν προκειμζνου να περιοριςτεί ο
κίνδυνοσ διαςποράσ τθσ νόςου, πάντα ςε ςυνεργαςία με τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ, Ελλθνικοφσ (Π.Δ.Ε.,
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Τπουργείο Τγείασ, ΕΟΔΤ, Διμουσ κλπ) και Διεκνείσ (E.C.D.C., W.H.O κλπ), και ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ των
υπθρεςιϊν και των Επιτροπϊν τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Οι δράςεισ αυτζσ πραγματοποιοφνται υπό τθν
επίβλεψθ του Τπεφκυνου ζργου και/ι του Τπεφκυνου για τθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων δθμόςιασ υγείασ.
Θα πρζπει ςτο πλαίςιο αυτό να πραγματοποιοφνται δράςεισ υψθλισ ζνταςθσ και άμεςθσ ανταπόκριςθσ με
κφριο ςτόχο τθν αντιμετϊπιςθ διαβιβαςτϊν που ενζχονται ςτθ μετάδοςθ αςκενειϊν, ιδιαίτερα ςε περιοχζσ
που υπάρχουν ενδείξεισ για τθν παρουςία φορζων. Οι δράςεισ αυτζσ πραγματοποιοφνται άμεςα με τθν
εκδιλωςθ ςχετικισ ανάγκθσ, ακόμα και θμζρεσ αργιϊν. Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να προτείνει και να ζχει τθ
δυνατότθτα να υλοποιιςει δράςεισ ευζλικτεσ, ςτοχευμζνεσ και αποτελεςματικζσ προκειμζνου να
διαςφαλιςτεί θ δθμόςια υγεία κατά τον καλφτερο δυνατό τρόπο, ςε κάκε περίπτωςθ εμφάνιςθσ κροφςματοσ
ΙΔΝ, ελονοςίασ ι άλλθσ αςκζνειασ μεταδιδόμενθσ μζςω κουνουπιϊν.
Θα πρζπει επιπρόςκετα να ανταποκρίνεται με παρεμβάςεισ και κακ’ υπόδειξθ των υπθρεςιϊν ςε
περιπτϊςεισ απειλϊν για τθ Δθμόςια Τγεία που ςχετίηονται με τθ δραςτθριότθτα λοιπϊν αρκρόποδων -πλθν
κουνουπιϊν.
14. Επιδθμιολογικι επιτιρθςθ για τον Ιό του Δυτικοφ Νείλου μζςω ελζγχου τθσ παρουςίασ του ςε ακμαία
κουνοφπια και για ανίχνευςθ του ΙΔΝ ςε πτθνά δείκτεσ (οικόςιτα και άγρια πτθνά) και ςε ιπποειδι.
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να πραγματοποιεί ελζγχουσ για τθν παρουςία ιοφ του Δυτικοφ Νείλου ςε ακμαία
κουνοφπια που ζχουν ςυλλεχκεί ςτισ παγίδεσ ςυλλογισ, κακϊσ και ςε δίκτυο ορνικϊνων που κα
εγκαταςτακεί και κα παρακολουκείται ςε επίκαιρεσ χρονικζσ περιόδουσ. Θ ςυλλογι βιολογικοφ
υλικοφ(αιμολθψίεσ), κα πραγματοποιείται από πτθνά νεαρισ θλικίασ ι διαπιςτωμζνα οροαρνθτικά πτθνά του
δικτφου ϊςτε να εκτιμϊνται τα ποςοςτά ορομετατροπισ και θ κυκλοφορία του ιοφ του Δυτικοφ Νείλου, ςε
(3)κφκλουσ των (100) κζςεων.
Ο ανάδοχοσ οφείλει να μεριμνά για τθ ςυςτθματικι επικοινωνία και ςυλλογι, αξιολόγθςθ και επιχειρθςιακι
αξιοποίθςθ επιδθμιολογικϊν δεδομζνων πάςθσ φφςεωσ που προζρχονται τόςο από τθ Διευκφνουςα
Τπθρεςία όςο και από άλλουσ φορείσ (άλλεσ υπθρεςίεσ, ΤΠΑΑΣ, ΟΣΑ, λοιπά Τπουργεία κλπ). Σζτοια δεδομζνα
ενδεικτικά μπορεί να αποτελοφν τα αποτελζςματα ενεργθτικισ ι/και πακθτικισ επιτιρθςθσ ςε ανκρϊπουσ,
πακθτικισ επιτιρθςθσ ςε ιπποειδι, άγρια πτθνά κλπ).
15. Χωροχρονικι εκτίμθςθ του επιδθμιολογικοφ κινδφνου ςε τοπικό επίπεδο βάςει ςυνεχοφσ ςυλλογισ
και αξιοποίθςθσ δεδομζνων (περιβαλλοντικϊν, εντομολογικϊν, επιδθμιολογικϊν κλπ).
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ςφςτθμα χωροχρονικισ εκτίμθςθσ του επιδθμιολογικοφ κινδφνου ςε
τοπικό επίπεδο βάςει ςυνεχοφσ ςυλλογισ και αξιοποίθςθσ δεδομζνων (περιβαλλοντικϊν, εντομολογικϊν,
επιδθμιολογικϊν κλπ) που ςχετίηονται με τθν εμφάνιςθ νόςων που μεταδίδονται με τα κουνοφπια.
Επεξεργαςία των δεδομζνων και εξαγωγι ςυμπεραςμάτων δφναται να πραγματοποιείται με τθ χριςθ
ςφγχρονων μεκόδων όπωσ ανάλυςθ μεγάλων δεδομζνων και τεχνθτισ νοθμοςφνθσ.
16. Καταγραφι κρίςιμων κζςεων ακμαιοκτονίασ και προςδιοριςμόσ κυλάκων επικινδυνότθτασ για τθ
δθμόςια υγεία για τθν πρόλθψθ μετάδοςθσ αςκενειϊν.
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εντοπίςει και να καταγράψει κρίςιμεσ κζςεισ από εντομολογικισ και
επιδθμιολογικισ άποψθσ, ςτισ οποίεσ μποροφν να πραγματοποιθκοφν αποτελεςματικζσ εφαρμογζσ
υπολειμματικισ ακμαιοκτονίασ, ςε περίπτωςθ εκδιλωςθσ κρουςμάτων ελονοςίασ ι ΙΔΝ. Οι κζςεισ αυτζσ κα
πρζπει να είναι προςτατευόμενεσ κζςεισ ανάπαυςθσ ανωφελϊν, που θ ψεκαςτικι εφαρμογι δεν κα
εγκυμονεί κινδφνουσ για τουσ κατοίκουσ, κα περιορίηει το δυνατόν τουσ περιβαλλοντικοφσ κινδφνουσ και τθ
δράςθ ςε άλλα ζντομα μθ-ςτόχουσ, ενϊ κα γειτνιάηουν με χϊρουσ αυξθμζνθσ πικανότθτασ παρουςίασ
φορζων του πλαςμωδίου τθσ ελονοςίασ ι ΙΔΝ.
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Ακόμα ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να παρζχει τθν υποςτιριξθ που κα του ηθτθκεί από τθν Διευκφνουςα
Τπθρεςία για τον εντοπιςμό κυλάκων υψθλοφ κινδφνου ςε περιοχζσ όπου διαμζνουν και εργάηονται εργάτεσ
γθσ προερχόμενοι από περιοχζσ ςτισ οποίεσ θ ελονοςία ενδθμεί. Για τον προςδιοριςμό του κινδφνου
ςθμαντικι κα είναι θ ςυλλογι πλθροφοριϊν που αφοροφν τθν παρουςία ανκρϊπων προερχόμενων από
ενδθμικζσ για τθν ελονοςία περιοχζσ (αρικμόσ, χϊρα καταγωγισ, χωροταξικι κατανομι τουσ ,κινθτικότθτά
τουσ κλπ). ε περιπτϊςεισ απειλισ τθσ δθμόςιασ υγείασ ο ανάδοχοσ κα κλθκεί να προβεί τόςο ςε ψεκαςτικζσ
δράςεισ, όςο και ςε δράςεισ ενθμζρωςθσ και λοιπζσ υποςτθρικτικζσ προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι δράςεισ.

17. υμπλθρωματικζσ δράςεισ για τθν ενθμζρωςθ, ευαιςκθτοποίθςθ, δθμοςιοποίθςθ και προβολι του
ζργου ςε φορείσ και πολίτεσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται, ςε ςυνεργαςία με τθν Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ να προβεί ςε δράςεισ
ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ του κοινοφ ςχετικά με το κζμα τθσ καταπολζμθςθσ των κουνουπιϊν, και
δθμοςιοποίθςθσ και προβολισ του ζργου, που κα περιλαμβάνουν τθν διοργάνωςθ θμερίδων , δθμιουργία
ενθμερωτικοφ εντφπου, τθλεοπτικοφ και ραδιοφωνικοφ spot και κάκε άλλθ ενζργεια που κα κρικεί ςκόπιμθ
και κα ςυμφωνθκεί και από τισ δφο (2) πλευρζσ.

18. Λειτουργία διαδραςτικισ διαδικτυακισ εφαρμογισ που κα διευκολφνει τθ ροι των πλθροφοριϊν, κα
ενεργοποιεί τθ ςυμμετοχι των πολιτϊν
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει και να λειτουργεί για όλο το διάςτθμα ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ
τθλεφωνικι ανοιχτι γραμμι επικοινωνίασ με τουσ πολίτεσ, κακϊσ και διαδραςτικι διαδικτυακι εφαρμογι
που κα διευκολφνει τθν άμεςθ και ορκι ροι πλθροφοριϊν ςχετικϊν με το ζργο, κα ενεργοποιεί τθν
ςυμμετοχι των πολιτϊν, κα περιορίηει τον χρόνο ανταπόκριςθσ για τθν επίλυςθ τοπικϊν προβλθμάτων.
Μζςω τθσ εφαρμογισ ο όποιοσ ενδιαφερόμενοσ κα μπορεί κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του ζργου να
ενθμερϊνει για τθν φπαρξθ νζων ι μθ εντοπιςμζνων εςτιϊν αναπαραγωγισ κουνουπιϊν, να διατυπϊνει
παράπονα, να ενθμερϊνεται για ηθτιματα που αφοροφν το ζργο κ.α. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει
ςτουσ κατοίκουσ τθσ Περιφζρειασ τθν δυνατότθτα αποςτολισ γεωγραφικϊν ςυντεταγμζνων πικανισ εςτίασ
αναπαραγωγισ κουνουπιϊν, φωτογραφίασ τθσ εςτίασ αναπαραγωγισ ι εντόμου, κακϊσ του όποιου
κειμζνου- παραπόνου μζςω ενόσ ολοκλθρωμζνου θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ.
Οι κλιςεισ που κα πραγματοποιοφνται κα καταγράφονται από τον ανάδοχο και κα κοινοποιοφνται ςτθ
Διευκφνουςα Τπθρεςία, τθρϊντασ τισ προχποκζςεισ του Γενικοφ Κανονιςμοφ Προςταςίασ Δεδομζνων Κανονιςμόσ EUGDPR. τισ κλιςεισ, τθλεφωνικζσ ι μζςω τθσ εφαρμογισ, πζραν τθσ προφορικισ ι ψθφιακισ
απάντθςθσ, προβλζπεται θ πραγματοποίθςθ άμεςθσ επίςκεψθσ ςτθν περιοχι για αντιμετϊπιςθ του
προβλιματοσ, ζλεγχο τθσ περιοχισ και τθσ ςυγκεκριμζνθσ εςτίασ, αλλά ιδιαίτερα δια ηϊςθσ ενθμζρωςθεκπαίδευςθ του πολίτθ.

19. Ρρομικεια βιοκτόνων ςκευαςμάτων
Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να προμθκευτεί και να διακζςει το ςφνολο των απαιτοφμενων
ςκευαςμάτων για τθν επιτυχι εκτζλεςθ του ζργου. Τα ςκευάςματα που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι τα
εγκεκριμζνα βιοκτόνα ςκευάςματα για χριςθ ςε εφαρμογζσ καταπολζμθςθσ κουνουπιϊν από τισ αρμόδιεσ
υπθρεςίεσ του υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Τροφίμων και κα περιλαμβάνονται ςτισ ςχετικζσ ανά ζτοσ
καταςτάςεισ τθσ Κ.Υ.Α του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Τροφίμων και του Υπουργείου Υγείασ.
Θ ςυνολικι διαχείριςθ των ςκευαςμάτων και των ςυςκευαςιϊν τουσ δθλαδι θ προμικεια, μεταφορά και
αποκικευςθ τουσ κα γίνεται από τον ανάδοχο ςφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ προδιαγραφζσ ορκισ
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αποκικευςθσ και φφλαξθσ, ενϊ θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να διενεργεί κατά τθν κρίςθ τθσ ελζγχουσ
καταλλθλότθτασ των ςκευαςμάτων.
Θ χριςθ τουσ κα γίνεται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ χριςθσ του ςκευάςματοσ, όπωσ αυτζσ κακορίηονται από
τθν καταςκευάςτρια εταιρεία και εγκρίκθκαν από τισ αρμόδιεσ Εκνικζσ Αρχζσ. Θ διαχείριςθ των
υπολειμμάτων εντομοκτόνων μετά τουσ ψεκαςμοφσ αποτελεί ευκφνθ και υποχρζωςθ του αναδόχου.
Ο Ανάδοχοσ ευκφνεται για οποιοδιποτε ατφχθμα γίνει κατά τθν διάρκεια των ψεκαςτικϊν εφαρμογϊν που
διενεργεί κακϊσ και για τθν αςφάλεια εργαηομζνων, κατοίκων, επιςκεπτϊν και τθν προςταςία του
περιβάλλοντοσ. Σθμειϊνεται ότι οι χειριςτζσ των ψεκαςτικϊν μζςων, για δικι τουσ αςφάλεια, πρζπει να
κάνουν εφαρμογι του ψεκαςτικοφ υγροφ με πλιρθ εξοπλιςμό προφφλαξθσ (μάςκα, φόρμα, γάντια κλπ).
Ιδιαίτερθ μζριμνα κα δοκεί ςτθν προςταςία των κατοίκων. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ενθμερϊνει με
κατάλλθλο τρόπο και ζγκαιρα μζςω των Δθμοτικϊν Αρχϊν τουσ κατοίκουσ τθσ περιοχισ που
προγραμματίηεται να γίνει ψεκαςμόσ, αλλά και κάκε ενδιαφερόμενο, με ςκοπό τθν προςταςία τόςο των
ανκρϊπων, όςο και των ηϊων τθσ περιοχισ. Ιδιαίτερθ μζριμνα κα πρζπει να δοκεί ςτθ ςυνεργαςία με
περιβαλλοντικοφσ φορείσ διαχείριςθσ υγροτόπων για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ ςε ευπακείσ
περιοχζσ.

20.
Καταγραφι και πιςτοποίθςθ μζςω θλεκτρονικισ διαδικτυακισ πλατφόρμασ διαχείριςθσ δράςεων.
Παραδοτζα του ζργου, εκκζςεισ πεπραγμζνων.
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να πιςτοποιεί τισ δράςεισ του κατά τρόπο ςαφι και τεκμθριωμζνο. Για το λόγο αυτό
κα πρζπει να υποβάλει μζςω τθσ διαδικτυακά προςπελάςιμθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ εβδομαδιαία
προγράμματα περιφοράσ των ςυνεργείων (που κα κατατίκενται πριν τθν Παραςκευι για τθν επόμενθ
εβδομάδα), εβδομαδιαίο απολογιςμό κίνθςθσ των ςυνεργείων (που κα κατατίκενται τθν Δευτζρα για τθν
προθγοφμενθ εβδομάδα). Θ κίνθςθ του κάκε ςυνεργείου κα πρζπει να επιβεβαιϊνεται από τθν καταγραφι
τθσ μζςω GPS, με το οποίο κα είναι εφοδιαςμζνα όλα τα οχιματα, και ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ ςτόλου
μζςω δορυφόρου, από ανεξάρτθτο φορζα. Θ κίνθςθ των ςυνεργείων κα πρζπει να μπορεί να
παρακολουκείται από τουσ ελεγκτικοφσ φορείσ τθσ Περιφζρειασ ςε πραγματικό χρόνο ςε όλθ τθν διάρκεια
εκτζλεςθσ του ζργου.
Θ βάςθ δεδομζνων καταχϊρθςθσ κα είναι προςβάςιμθ ςτα μζλθ των Επιτροπϊν Παρακολοφκθςθσ και
Πιςτοποίθςθσ του Ζργου και ςε όςουσ άλλουσ επιλζξει θ Ανακζτουςα Αρχι. Θα παρζχει τθν δυνατότθτα
παρακολοφκθςθσ των εργαςιϊν άμεςα με τθν πραγματοποίθςθ τουσ, αλλά και επεξεργαςίασ και απάντθςθσ
ςε ερωτιματα που κα ικελε να κζςει θ Ανακζτουςα Αρχι (κατθγοριοποιιςεισ και αξιολόγθςθ των εςτιϊν με
βάςθ τθν παραγωγικότθτα τουσ, εντοπιςμόσ κζςεων αναπαραγωγισ ςυγκεκριμζνων ειδϊν κουνουπιϊν κλπ).
Με δεδομζνθ τθν βαρφτθτα τθσ διαδικτυακισ πλατφόρμασ, τόςο τθσ διαχείριςθσ ζργου ,

όςο και τθσ αλλθλεπίδραςθσ με το πολίτθ, οι υποψιφιοι καλοφνται να υποβάλουν με τθν προςφορά τουσ
αναλυτικι περιγραφι τθσ κακϊσ και υπόδειγμα (demo) προκειμζνου να αξιολογθκεί ωσ προσ τθν
ικανοποίθςθ των απαιτιςεων και τθν ευχρθςτία τθσ.
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλλει ςτθν Επιτροπι υντονιςμοφ και Παραλαβισ του Ζργου περιοδικζσ
Εκκζςεισ - Αναφορζσ Πεπραγμζνων (Παραδοτζα), που κα περιλαμβάνουν το ςφνολο των ςτοιχείων του
πραγματοποιθκζντοσ ζργου: αρικμόσ και αναλυτικι αναφορά περιφορϊν ανά οικιςμό(δεδομζνα GPS),
ζκταςθ επιφάνειασ εφαρμογϊν ανά οικιςμό, αποτφπωςθ ςε χάρτεσ των παραγωγικϊν ςθμειακϊν εςτιϊν,
ρεμάτων, καναλιϊν που εντοπίςτθκαν κατά τθ διάρκεια του ζργου, ποςότθτα χρθςιμοποιθμζνων
ςκευαςμάτων, αποτελζςματα —εντομολογικισ παρακολοφκθςθσ ακμαίων κουνουπιϊν, διορκϊςεισ ι
ςυμπλθρϊςεισ που ενδεχομζνωσ ζχουν υποδειχκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι και προτάςεισ ςχετικά με τθν
βελτίωςθ του πραγματοποιθκζντοσ ζργου. Σα παραδοτζα του ζργου κα είναι τα ακόλουκα:
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• Για τον πρϊτο χρόνο εκτζλεςθσ του ζργου:

•

1ο Ραραδοτζο (Ρ1) το οποίο κα περιλαµβάνει: Παράδοςθ ολοκλθρωμζνθσ διαδικτυακισ
πλατφόρμασ που κα περιλαμβάνει τθν λεπτοµερι χαρτογράφθςθ των ςθμαντικϊν εςτιϊν αναπαραγωγισ
ςτο ςφνολο τθσ Ρ.Δ.Ε. υπό μορφι χαρτογραφικισ θλεκτρονικισ πφλθσ (portal- WebGIS) με ςιµανςθ και
κωδικοποίθςθ των δειγµατολθπτικϊν ςτακµϊν, κακϊσ και τθν χαρτογράφθςθ - καταγραφι των
υγροτοπικϊν ςυςτθμάτων. Ακόμα, κα περιλαμβάνει τθν εφαρμογι παρακολοφκθςθσ ςτόλου οχθμάτων.

•

2ο Παραδοτζο (Π2) «Ζκκεςθ Πεπραγμζνων του πρϊτου και δεφτερου μινα από τθν
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ».

•

3ο Παραδοτζο (Π3) «Ζκκεςθ Πεπραγμζνων του τρίτου και του τζταρτου μινα από τθν
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ»

•

4ο Παραδοτζο (Π4) « Ζκκεςθ Πεπραγμζνων υπολοίπων μθνϊν και ετιςια ζκκεςθ
πεπραγμζνων 2022»
•
Γ ια τον δεφτερο χρόνο εφαρμογισ

•

5ο Παραδοτζο (Π5) «Ζκκεςθ Πεπραγμζνων του πρϊτου και δεφτερου μινα από τθν
ζναρξθ εφαρμογισ των εργαςιϊν πεδίου».

•

6ο Παραδοτζο (Π6) «Ζκκεςθ Πεπραγμζνων του τρίτου και τζταρτου μινα από τθν ζναρξθ
εφαρμογισ των εργαςιϊν πεδίου».

•

7ο Παραδοτζο (Π7) ««Ζκκεςθ Πεπραγμζνων του πζμπτου και ζκτου μινα από τθν ζναρξθ
εφαρμογισ των εργαςιϊν πεδίου»

•

8ο Παραδοτζο (Π8) «Ζκκεςθ Πεπραγμζνων υπολοίπων μθνϊν και ετιςια ζκκεςθ
πεπραγμζνων 2023»
• Για τον τρίτο χρόνο εφαρμογισ


9ο Παραδοτζο (Π9) «Ζκκεςθ Πεπραγμζνων του πρϊτου και δεφτερου μινα από τθν

ζναρξθ εφαρμογισ των εργαςιϊν πεδίου».


10ο Παραδοτζο (Π10) Ζκκεςθ Πεπραγμζνων του τρίτου και τζταρτου μινα από τθν ζναρξθ

εφαρμογισ των εργαςιϊν πεδίου».

11ο Παραδοτζο (Π11) «Ζκκεςθ Πεπραγμζνων του πζμπτου και ζκτου μινα από τθν ζναρξθ
εφαρμογισ των εργαςιϊν πεδίου».


12ο Παραδοτζο (Π12) «Ζκκεςθ Πεπραγμζνων υπολοίπων μθνϊν και τελικι ζκκεςθ

πεπραγμζνων του ζργου»
Ακόμθ , ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυντάξει και να κατακζςει εκκζςεισ , ςε χρόνο και περιεχόμενο που κα
του υποδειχκοφν, κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του ζργου , με ςτόχο τθν αντιμετϊπιςθ ζκτακτων αναγκϊν.
Σα παραδοτζα κα υποβάλλονται από τον ανάδοχο ςτισ Επιτροπζσ Παρακολοφκθςθσ και Πιςτοποίθςθσ και
ςτθν Επιτροπι υντονιςμοφ και Παραλαβισ του Ζργου , θ οποία κα τα παραλαμβάνει βάςει των
υποβλθκζντων ςε αυτι Πρακτικϊν Παρακολοφκθςθσ των Επιτροπϊν Παρακολοφκθςθσ - Πιςτοποίθςθσ του
Ζργου ανά Περιφερειακι Ενότθτα και κα καταρτίηει ςχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβισ.

ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Χαρτογράφθςθ
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Ο ανάδοχοσ οφείλει να εντοπίςει τισ ςθμαντικζσ εςτίεσ αναπαραγωγισ κουνουπιϊν ςτο φυςικό,
περιαςτικό- αγροτικό και ςτο αςτικό ςφςτθμα τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και να καταςκευάςει
επιχειρθςιακοφσ χάρτεσ περιαςτικοφ και φυςικοφ ςυςτιματοσ.
Εφαρμογζσ ςε υγροτοπικά φυςικά ςυςτιματα
Ο ανάδοχοσ οφείλει, μετά τθν ολοκλιρωςθ και παράδοςθ των επιχειρθςιακϊν χαρτϊν του περιαςτικοφ
και φυςικοφ ςυςτιματοσ, να παρακολουκεί μζςω δειγματολθψιϊν προνυμφϊν τθν ανάπτυξθ πλθκυςμϊν ςτα
μεγάλα υγροτοπικά ςυςτιματα τθσ Π.Δ.Ε. ανά μια ζωσ δφο εβδομάδεσ. Οι προβλεπόμενοι κφκλοι ελζγχων
(περιφορζσ) ανά ζτοσ υπερβαίνουν τουσ είκοςι (20). Σα υπό παρακολοφκθςθ υγροτοπικά ςυςτιματα είναι θ
Λιμνοκάλαςςα Προκόπου, το Ζλοσ Λάμιασ, Λιμνοκάλαςςα Αράξου, θ Λιμνοκάλαςςα Κοτυχίου, το ζλοσ
Αγυιάσ, θ Λίμνθ Βουλκαριά, το Ζλοσ Λεςινίου, ο Αμβρακικόσ κόλποσ με τα επιμζρουσ φυςικά ςυςτιματα, θ
Λιμνοκάλαςςα Αιτωλικοφ, θ Λιμνοκάλαςςα Μεςολογγίου, το Δζλτα Αχελϊου και οι Εκβολζσ του ποταμοφ
Ευινου.

τθν περίπτωςθ διαπίςτωςθσ παρουςίασ προνυμφϊν προβλζπονται ψεκαςτικζσ παρεμβάςεισ
προνυμφοκτονίασ με χριςθ βιολογικοφ ςκευάςματοσ. Οι απαιτοφμενεσ ψεκαςτικζσ παρεμβάςεισ ςυχνά είναι
μεγάλθσ ζκταςθσ, εκατοντάδων ι χιλιάδων ςτρεμμάτων, και ςε περιοχζσ μθ προςβάςιμεσ από εδάφουσ για τα
ψεκαςτικά οχιματα και ςυνεπϊσ επιβάλλουν τθν διενζργεια αεροψεκαςμϊν. τισ περιπτϊςεισ των μαηικϊν
εκκολάψεων μεγάλθσ ζκταςθσ, οι ψεκαςτικζσ εφαρμογζσ κα πρζπει να ολοκλθρϊνονται εντόσ μίασ ι ολίγων
θμερϊν , πράγμα που κακιςτά αναγκαία τθν χριςθ ψεκαςτικοφ ελικοπτζρου, παράλλθλα με αυτι των μθΕΑ
που μποροφν να διαςφαλίςουν τθν άμεςθ και ευζλικτθ εφαρμογι ςε εκτάςεισ εκατοντάδων ςτρεμμάτων.
Με βάςθ τθν ζκταςθ εφαρμογισ οι εςτίεσ κατατάςςονται ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
● εςτίεσ μεγάλθσ ζκταςθσ (άνω των 500 ςτρ.) ςτισ οποίεσ ενδείκνυται θ προνυμφοκτονία με χριςθ
ψεκαςτικοφ ελικοπτζρου. Η πλζον ςυνικθσ περίπτωςθ είναι θ μαηικι εκκόλαψθ μετά από
βροχοπτϊςεισ ι κατάκλιςθσ για τον όποιο λόγο.
● εςτίεσ μζςθσ ζκταςθσ (500 ςτρ. – 50 ςτρ.) ςτισ οποίεσ ενδείκνυται θ προνυμφοκτονία με χριςθ ενόσ
ι περιςςοτζρων ψεκαςτικϊν μθΕΑ,
● εςτίεσ μικρισ ζκταςθσ (< 50 ςτρ.) ςτισ οποίεσ ενδείκνυται θ προνυμφοκτονία με χριςθ ψεκαςτικοφ
μθΕΑ, επίγειου ι αμφίβιου ςυνεργείου.
θμειϊνεται ότι ςτθν περιοχι του ζργου οι από αζροσ εργαςίεσ καταπολζμθςθσ κουνουπιϊν με χριςθ
μθΕΑ απαιτοφν τθ διενζργεια πτιςεων διερεφνθςθσ εςτιϊν ι / και χαρτογράφθςθσ κακϊσ και πτιςεων
ψεκαςμοφ εςτιϊν με κατάλλθλα μθΕΑ εναζρια μζςα ςε φυςικό, αγροτικό και περιαςτικό περιβάλλον που
μπορεί να είναι ςε άμεςθ εγγφτθτα με τα ςτρατιωτικά και πολιτικά αεροδρόμια (Κρατικόσ Αερολιμζνασ
Επιταλίου, Αεροπορικι Βάςθ Ανδραβίδασ, Κρατικόσ Αερολιμζνασ Αράξου, Αεροπορικι Βάςθ Αράξου,
Αεροδρόμιο Μεςολογγίου, Κρατικόσ Αερολιμζνασ Αγρινίου και Κρατικόσ Αερολιμζνασ Ακτίου) κακϊσ και ςε
αραιοκατοικθμζνο περιβάλλον.
Ο ςυνολικόσ αρικμόσ των δειγματολθπτικϊν ςτακμϊν προνυμφοκτονίασ ςτα φυςικά ςυςτιματα που κα
παρακολουκοφνται ςυςτθματικά κα υπερβαίνει τουσ (1000) και κα αντιςτοιχεί ςε μια ζκταςθ 350.000
ςτρεμμάτων περίπου.
Ιδιαίτερα κα εντοπιςτοφν και κα παρακολουκοφνται ανά εβδομάδα κζςεισ που κατακλφηονται περιοδικά
μετά από βροχοπτϊςεισ ι παλιρροιακά φαινόμενα, πλθςίον τθσ ακτογραμμισ και των υγροτοπικϊν
ςυςτθμάτων. Ο ςυνολικόσ αρικμόσ των δειγματολθπτικϊν ςτακμϊν προνυμφοκτονίασ ςε περιοδικά
κατακλυηόμενεσ εκτάςεισ κα υπερβαίνει τισ (1.200) και κα αντιςτοιχεί ςε ζκταςθ που πλθςιάηει τα 15.000
ςτρζμματα.
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ε περίπτωςθ εντοπιςμοφ προνυμφϊν κουνουπιϊν ςτα υγροτοπικά ςυςτιματα και ςε περιοδικά
κατακλυηόμενεσ εκτάςεισ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προβαίνει ςε ψεκαςτικι εφαρμογι που κα
πραγματοποιείται με επίγεια ι εναζρια μζςα, ανάλογα με τθν ζκταςθ, τθν κζςθ και τθν δυνατότθτα
πρόςβαςθσ τθσ εςτίασ, λαμβανομζνων υπόψθ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων τθσ εφαρμογισ. Θ ςυνολικι
ζκταςθ ψεκαςμοφ αναμζνεται να ανζλκει περί τισ 50.000 ςτρζμματα ανά ζτοσ.
Οι δειγματολθψίεσ κα καταγράφονται ςε θλεκτρονικά πρωτόκολλα ςτα οποία κα αναφζρονται το γζνοσ
του προνυμφϊν, θ πλθκυςμιακι τουσ πυκνότθτα και το ςτάδιο ανάπτυξθσ ανά ςτακμό ελζγχου και
θμερομθνία.
Εφαρμογζσ ςε περιαςτικό- αγροτικό -αςτικό περιβάλλον
Ζλεγχοι και εφαρμογζσ προνυμφοκτονίασ κα πραγματοποιοφνται ςτο περιαςτικό και αςτικό ςφςτθμα
περιςςοτζρων των (500) οικιςμϊν τθσ Π.Δ.Ε. Ιδιαίτερθ ζμφαςθ κα δοκεί ςτισ πόλεισ άνω των 2.000 κατοίκων,
ςε οικιςμοφσ που γειτνιάηουν με υγροτοπικά ςυςτιματα, που παρουςιάηουν τουριςτικι ανάπτυξθ και
ιδιαίτερα ςε οικιςμοφσ όπου τυχόν προκφψουν προβλιματα δθμόςιασ υγείασ ςχετιηόμενα με τθν
δραςτθριότθτα των κουνουπιϊν.

•

Οι ζλεγχοι και εφαρμογζσ προνυμφοκτονίασ ςτο περιαςτικό - αςτικό ςφςτθμα κα πραγματοποιοφνται ανά
διαςτιματα από μία ζωσ τζςςερισ εβδομάδεσ, ανάλογα με τθν φφςθ και τθν ζκταςθ των εςτιϊν και τα
εντομολογικά και επιδθμιολογικά δεδομζνα. Οι εφαρμογζσ κα προγραμματίηονται και κα προαναγγζλλονται
ςτθν Διευκφνουςα Τπθρεςία, θ οποία κα ζχει τθν δυνατότθτα να επιβάλλει τισ αλλαγζσ που κρίνει αναγκαίεσ.

•

Κάκε ζλεγχοσ/ εφαρμογι ςτο περιαςτικό - αςτικό ςφςτθμα κα περιλαμβάνει ζλεγχο όλων των
δειγματολθπτικϊν ςτακμϊν του περιαςτικοφ ςε ακτίνα δφο χιλιομζτρων από τον οικιςμό και ψεκαςμό των
εςτιϊν όπου κα ανευρίςκονται προνφμφεσ κουνουπιϊν. Επίςθσ κα ελζγχονται οι ςθμαντικζσ εςτίεσ
αναπαραγωγισ κουνουπιϊν ςε δθμόςιουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ των οικιςμϊν Ο ςυνολικόσ αρικμόσ
δειγματολθπτικϊν ςτακμϊν περιαςτικοφ ςυςτιματοσ που κα παρακολουκείται ανζρχεται ςε (8.500)
ςτακμοφσ. Περιλαμβάνονται περί τα 1.600 χλμ ρεμάτων και αποςτραγγιςτικϊν καναλιϊν, περί τα 15.000 ςτρ
περιοδικά κατακλυηόμενων εκτάςεων και 1000 εςτίεσ περιοριςμζνθσ ζκταςθσ.
• Ο ςυνολικόσ αρικμόσ ελζγχων ςε εςτίεσ του περιαςτικοφ - αγροτικοφ/φυςικοφ ςυςτιματοσ εκτιμάται ανά
ζτοσ να υπερβαίνει τισ 80.000.
Εφαρμογζσ ςτισ πόλεισ

•

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να πραγματοποιιςει περιφορζσ ελζγχου και εφαρμογϊν ςτα φρεάτια των
πόλεων κάκε μινα άνω των 2.000 κατοίκων.
• Θα ελζγχονται ανά (2) δφο εβδομάδεσ οι εςτίεσ αναπαραγωγισ που υπάρχουν εντόσ και πζριξ των
Νοςοκομείων και των Κζντρων Τγείασ τθσ Περιφζρειασ και κα πραγματοποιοφνται δράςεισ προνυμφοκτονίασ
όπου απαιτθκοφν
Δράςεισ επί κρουςμάτων- Δράςεισ Ακμαιοκτονίασ
ε περίπτωςθ εκδιλωςθσ κρουςμάτων αςκενειϊν ςτθν μετάδοςθ των οποίων ενζχονται είδθ κουνουπιϊν, ο
ανάδοχοσ υποχρεοφται:
1. Να πραγματοποιιςει άμεςα ενδελεχι ζλεγχο πζριξ του χϊρου διαμονισ του κροφςματοσ. Ο ζλεγχοσ κα
περιλαμβάνει τον εντοπιςμό ςθμειακϊν εςτιϊν αναπαραγωγισ κουνουπιϊν και δράςεισ προνυμφοκτονίασ ςε
αυτζσ, κακϊσ και τον εντοπιςμό κζςεων ανάπαυςθσ ακμαίων όπου κα πραγματοποιθκοφν ψεκαςτικζσ
παρεμβάςεισ ακμαιοκτονίασ. Οι δράςεισ κα κακοδθγοφνται από τθν Διευκφνουςα Τπθρεςία και οι
πραγματοποιθκείςεσ εφαρμογζσ κα αναφζρονται ςε αυτιν. Οι εφαρμογζσ ακμαιοκτονίασ κα
επαναλαμβάνονται μετά από 15 και 30 θμζρεσ.
2. Να προβεί ςε εφαρμογζσ ακμαιοκτονίασ υπολειμματικότθτασ εντόσ και πζριξ οικιϊν (indoor- outdoor), ςε
χρόνο και ςε κζςεισ που κα του υποδείξει θ Διευκφνουςα Τπθρεςία.
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3. Να προβεί ςε εφαρμογζσ ακμαιοκτονίασ υπζρμικρου όγκου ULV, ςε χρόνο και ςε κζςεισ που κα του
υποδείξει θ Διευκφνουςα Τπθρεςία.
4. Να ςυνεργάηεται με τουσ δθμόςιουσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθν επίλυςθ του ηθτιματοσ και να
ακολουκεί τισ οδθγίεσ τουσ.
Πριν καν τθν εκδιλωςθ των όποιων κρουςμάτων και με δεδομζνθ τθν αυξθμζνθ πικανότθτα εκδιλωςθσ
κρουςμάτων ελονοςίασ, ο ανάδοχοσ κα πρζπει να εντοπίςει κρίςιμεσ κζςεισ για πικανι διενζργεια
εφαρμογϊν ακμαιοκτονιϊν υπολειμματικότθτασ, πλθςίον κζςεων διαμονισ και διαβίωςθσ ανκρϊπων
προερχόμενων από χϊρεσ ενδθμικζσ τθσ ελονοςίασ. Οι ςχετικζσ εφαρμογζσ κα πραγματοποιθκοφν κατόπιν
εντολισ τθσ Διεφκυνςθσ Τγείασ.
Δειγματολθψίεσ ακμαίων
1. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να εγκαταςτιςει δίκτυο παγίδων ςφλλθψθσ ακμαίων κουνουπιϊν που κα καλφπτει
όλεσ τισ περιοχζσ εφαρμογισ του ζργου. Οι παγίδεσ κα είναι διοξειδίου του άνκρακα - φωτόσ, τφπου CDC- κα
τοποκετοφνται πριν τθ δφςθ του θλίου και κα απομακρφνονται τθν επομζνθ το πρωί. Σο δίκτυο κα
περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον εξιντα (60) ςτακερζσ κζςεισ και οι δειγματολθψίεσ κα πραγματοποιοφνται ανά
(15) θμζρεσ εκ των οποίων οι μιςζσ εντόσ των μεγάλων πολεοδομικϊν ςυγκροτθμάτων.
2. Σα ςυλλθφκζντα ακμαία κουνοφπια κα ταυτοποιοφνται ςε επίπεδο γζνουσ, εκτόσ των ανωφελϊν τα οποία
κα ταυτοποιοφνται ςε επίπεδο είδουσ.
3. ε περίπτωςθ εκδιλωςθσ κρουςμάτων ελονοςίασ και εφόςον κρικεί αναγκαίο θ ταυτοποίθςθ των
προνυμφϊν των ανωφελϊν κα πραγματοποιείται επίςθσ ςε επίπεδο είδουσ.
4. ε περίπτωςθ εκδιλωςθσ κρουςμάτων αςκενειϊν ςχετικϊν με τον ΙΔΝ εφόςον κρικεί αναγκαίο θ
ταυτοποίθςθ των ακμαίων του γζνουσ Culex κα πραγματοποιείται επίςθσ ςε επίπεδο είδουσ.
5. Ο ανάδοχοσ κα ζχει τθν υποχρζωςθ ελζγχου παρουςίασ του ιοφ του Δυτικοφ Νείλου ςτα ςυλλεχκζντα
κουνοφπια του γζνουσ Culexspp, ιδιαίτερα ςε κρίςιμεσ χρονικζσ περιόδουσ (Ιουνίου- επτζμβριοσ).
6. Ακόμα ο ανάδοχοσ οφείλει να διερευνιςει τον βακμό εγκατάςταςθσ ξενικϊν ειδϊν κουνουπιϊν
ςθμαντικισ υγειονομικισ ςθμαςίασ, όπωσ το είδοσ Aedesalbopictus και Aedesaegypti. Θ διερεφνθςθ αυτι κα
πραγματοποιθκεί με τθν εγκατάςταςθ δικτφου παγίδων ωοαπόκεςθσ ςε κρίςιμεσ κζςεισ τθσ Π.Δ.Ε. Ο
ςυνολικόσ αρικμόσ των δειγματολθψιϊν κα ανζλκει ςε 200 ανά ζτοσ.
7. Σα αποτελζςματα των ανωτζρω δράςεων κα κοινοποιοφνται ςτθν Διευκφνουςα Τπθρεςία άμεςα μετά τθν
ολοκλιρωςθ τουσ.

Δράςεισ προβολισ και ενθμζρωςθσ
Ο ανάδοχοσ κα ςυμβάλει ςτθν δθμοςιοποίθςθ του ζργου και ςτθν ενθμζρωςθ των κατοίκων. υγκεκριμζνα
προβλζπεται:
1. Ζκδοςθ ενθμερωτικοφ φυλλαδίου τουλάχιςτον 30.000 αντιτφπων.
2. Δθμιουργία ενθμερωτικοφ τθλεοπτικοφ και ραδιοφωνικοφ μθνφματοσ με ςτόχο τθν ευαιςκθτοποίθςθ των
κατοίκων.
3. Διοργάνωςθ θμερίδασ για τθν ενθμζρωςθ των Σοπικϊν Αρχϊν, των ΜΜΕ, των Περιβαλλοντικϊν και
Επαγγελματικϊν φορζων, των κατοίκων , κακϊσ και ενθμερωτικϊν ςυναντιςεων ςε όλεσ τισ Π.Ε.
4. Παρουςιάςεισ ςε ςχολεία με ςτόχο τθν ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ των μακθτϊν ςε ηθτιματα
ςχετικά με τα κουνοφπια, ςε ςυνεργαςία με τουσ αρμόδιουσ εκπαιδευτικοφσ φορείσ.
5. Λειτουργία τθλεφωνικισ γραμμισ χωρίσ χρζωςθ για το κοινό, κακϊσ και διαδραςτικισ διαδικτυακισ
εφαρμογισ που κα διευκολφνει τθν άμεςθ και ορκι ροι πλθροφοριϊν ςχετικϊν με το ζργο μεταξφ των
εντεταλμζνων για τθν υλοποίθςθ και τον ζλεγχο του και των πολιτϊν- κατοίκων τθσ Περιφζρειασ, για τθν
καταγραφι παραπόνων, υπόδειξθ εςτιϊν και τθν ενθμζρωςθ του κοινοφ για τθν εξζλιξθ του ζργου. ε
περίπτωςθ αναφοράσ προβλθμάτων, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τα καταγράφει και να διερευνά ςε άμεςο
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χρόνο το πρόβλθμα με επιτόπιο ζλεγχο.

Τεκμθρίωςθ
Ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν πιςτοποίθςθ και τεκμθρίωςθ των δράςεων του. υγκεκριμζνα κα πρζπει
:
1. Να υποβάλλει εγκαίρωσ τα εβδομαδιαία προγράμματα και τουσ απολογιςμοφσ εργαςιϊν, μζςω τθσ
θλεκτρονικισ πλατφόρμασ παρακολοφκθςθσ του ζργου.
2. Να ενθμερϊνει άμεςα -ςε πραγματικό χρόνο- και ανελλιπϊσ ςτισ βάςεισ δεδομζνων τθσ θλεκτρονικισ
πλατφόρμασ. Σο ςφνολο των πλθροφοριϊν που αφοροφν τθν παρακολοφκθςθ του ζργου (δειγματολθψιϊν
και ψεκαςμϊν).
3. Να υποβάλει τα προβλεπόμενα παραδοτζα, ολοκλθρωμζνα, αναλυτικά και ςαφι.
4. Να παρζχει τθν δυνατότθτα θλεκτρονικοφ ελζγχου τθσ κίνθςθσ των ςυνεργείων ςε πραγματικό χρόνο
(ζλεγχοσ κίνθςθσ ςτόλου με χριςθ GPS) και τθν δυνατότθτα άμεςθσ επαφισ των αρμόδιων τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ με τουσ ςυμμετζχοντεσ εργαηόμενουσ.

Γενικζσ υποχρεϊςεισ
Ο Ανάδοχοσ οφείλει να διακζτει τα μζςα και το ανκρϊπινο δυναμικό που προβλζπονται ωσ τα ελάχιςτα
επικυμθτά ςτθν διακιρυξθ. Ακόμα, με δεδομζνο ότι θ ζνταςθ εφαρμογισ του ζργου ποικίλει και
προςδιορίηεται από παράγοντεσ που δεν μποροφν να προβλεφκοφν, ο ανάδοχοσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ
να διακζςει πρόςκετουσ πόρουσ ςε κρίςιμα διαςτιματα εφαρμογισ του ζργου προκειμζνου να καλυφκοφν
ιδιαίτερεσ και ςθμαντικζσ ανάγκεσ. Θ δυνατότθτα του και θ δζςμευςθ διάκεςθσ πρόςκετων πόρων κα πρζπει
να δθλωκεί ςτθν προςφορά του. Θ Διευκφνουςα Υπθρεςία, κα μπορεί να μεταβάλει ποςοτικά τισ ωσ άνω
προβλεπόμενεσ δράςεισ, αυξομειϊνοντασ αντίςτοιχα τισ επιμζρουσ ενζργειεσ ανάλογα με τα εντομολογικά
και επιδθμιολογικά δεδομζνα και τισ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ που επικρατοφν ανά περίοδο. Ο ανάδοχοσ
οφείλει να ακολουκιςει τισ όποιεσ μεταβολζσ του υποδειχτοφν ςτο πλαίςιο του ζργου, αυξομειϊνοντασ
αντίςτοιχα τισ προβλεπόμενεσ δράςεισ που αναφζρονται ςτο παρόν.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ
Ομάδα Ζργου/Σχιμα Διοίκθςθσ τθσ Σφμβαςθσ
1. Επιςτθμονικό Ρροςωπικό- Επιςτθμονικι Ομάδα Ζργου, θ οποία πρζπει να είναι ςτελεχωμζνθ από:

•

Σρεισ επιςτιμονεσ ωσ επικεφαλισ του ζργου (Βιολόγοι, Γεωπόνοι, Χθμικοί, Σεχνολόγοι Γεωπόνοι, Επόπτεσ
Τγείασ ι ςυναφοφσ ειδικότθτασ) με κατ' ελάχιςτον πενταετι αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςυμμετοχισ ςε
παρόμοια περιφερειακά ζργα καταπολζμθςθσ κουνουπιϊν μεγάλθσ κλίμακασ, όπωσ αυτά ορίηονται ςτθ
διακιρυξθ.
Ο ζνασ κα κατζχει τθν κζςθ του επικεφαλισ Τπεφκυνου Ζργου, ο δεφτεροσ ωσ ςυντονιςτισ εργαςιϊν πεδίου
και ο τρίτοσ με αντικείμενο τθν πραγματοποίθςθ ζκτακτων δράςεων για τθν αντιμετϊπιςθ- διαχείριςθ
προβλθμάτων δθμόςιασ υγείασ. Οι δφο πρϊτοι κα ςυμμετζχουν κακθμερινά ςτισ εργαςίεσ εκτζλεςθσ του
ζργου.

•

Σρεισ επιςτιμονεσ αντίςτοιχων ειδικοτιτων, με κατ' ελάχιςτον τριετι αποδεδειγμζνθ εμπειρία
ςυμμετοχισ ςε παρόμοια περιφερειακά ζργα καταπολζμθςθσ κουνουπιϊν μεγάλθσ κλίμακασ, όπωσ αυτά
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ορίηονται ςτθ διακιρυξθ. Και οι τρεισ κα ςυμμετζχουν κακθμερινά ςτισ εργαςίεσ εκτζλεςθσ του ζργου ωσ
υπεφκυνοι ανά Περιφερειακι Ενότθτα.
•
Σρεισ, επιπλζον των ανωτζρω, επιςτιμονεσ αντίςτοιχων ειδικοτιτων με κατ' ελάχιςτον διετι
αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςυμμετοχισ ςε παρόμοια ζργα καταπολζμθςθσ κουνουπιϊν μεγάλθσ κλίμακασ, όπωσ
αυτά ορίηονται ςτθ διακιρυξθ. Και οι τρεισ κα ςυμμετζχουν κακθμερινά ςτισ εργαςίεσ εκτζλεςθσ του ζργου
ωσ αναπλθρωτζσ υπεφκυνοι ανά Περιφερειακι Ενότθτα, με κφρια ευκφνθ τθν εφαρμογι δράςεων ςτο αςτικό
ςφςτθμα.
•
Ζνασ επιςτιμονασ αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ με κατ' ελάχιςτον διετι αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςυμμετοχισ
ςε παρόμοια περιφερειακά ζργα καταπολζμθςθσ κουνουπιϊν μεγάλθσ κλίμακασ, όπωσ αυτά ορίηονται ςτθ
διακιρυξθ, με άδεια χειριςτι μθΕΑ και με αποδεδειγμζνθ εμπειρία ψεκαςμϊν με χριςθ μθΕΑ κατ’
ελάχιςτον 100 ωρϊν, ωσ υπεφκυνο εναζριων εργαςιϊν.

Σα μζλθ τθσ επιςτθμονικισ ομάδασ ζργου κα πρζπει να διακζτουν αποδεδειγμζνα το ςφνολο των
απαιτοφμενων γνϊςεων και δεξιοτιτων (καταπολζμθςθσ κουνουπιϊν μεγάλθσ κλίμακασ, οικολογίασ,
ανάλυςθσ δεδομζνων, εντομολογικισ παρακολοφκθςθσ, χαρτογράφθςθσ, γεωγραφικϊν ςυςτθμάτων
πλθροφοριϊν κλπ) που απαιτοφνται προκειμζνου να υλοποιθκεί επιτυχϊσ το ςφνολο των επί μζρουσ
δράςεων του ζργου και τελικά οι ςτόχοι του.
Ωσ ετιςια εμπειρία επιςτιμονα κεωρείται θ εντόσ ενόσ ζτουσ αποκλειςτικι απαςχόλθςθ κατ’ ελάχιςτο για
διάςτθμα πζντε μθνϊν ςε παρόμοιο ζργο που υλοποιικθκε κατά τθν τελευταία πενταετία.
Ρθτά αναφζρεται ότι προςφορά που δεν περιλαμβάνει τουσ δζκα (10) επιςτιμονεσ με τθν απαιτοφμενθ
τεκμθριωμζνθ επαγγελματικι εμπειρία που αποκτικθκε από τθν ςυμμετοχι τουσ ςε Περιφερειακά- ζργα
καταπολζμθςθσ κουνουπιϊν μεγάλθσ κλίμακασ που ςυμπεριελάμβαναν χαρτογράφθςθ εςτιϊν
αναπαραγωγισ, ςχεδιαςμό και εκτζλεςθ δειγματολθψιϊν και ψεκαςτικϊν παρεμβάςεων ςε αςτικό,
περιαςτικό και αγροτικό ςφςτθμα, κακϊσ και ςε υγροτοπικά ςυςτιματα, κεωρείται ότι δεν καλφπτει τισ
ανάγκεσ υλοποίθςθσ του ζργου και απορρίπτεται ςτο ςτάδιο ελζγχου των τεχνικϊν προςφορϊν.

Σο ανωτζρω επιςτθμονικό προςωπικό τθσ ομάδασ Ζργου, πλθν του επιςτιμονα που είναι επιφορτιςμζνοσ με
τθν πραγματοποίθςθ ζκτακτων δράςεων για τθν αντιμετϊπιςθ- διαχείριςθ προβλθμάτων δθμόςιασ υγείασ και
του προςωπικοφ αεροψεκαςμϊν ,κα πρζπει να είναι διακζςιμοι ςτθν περιοχι εφαρμογισ του ζργου κακ' όλθ
τθν
διάρκεια
εκτζλεςι
του
και
δεν
προβλζπεται
αντικατάςταςι
τουσ.
Επιςτιμονασ που κα δθλωκεί ωσ μζλοσ τθσ Ομάδασ Ζργου κα μπορεί να αντικαταςτακεί για λόγουσ απόλυτα
δικαιολογθμζνουσ και μόνο κατόπιν γραπτισ ζγκριςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Για τθν ζγκριςθ
αντικατάςταςθσ απαιτείται, πζραν τθσ επαρκοφσ και αποδεκτισ αιτιολόγθςθσ του αιτιματοσ, ο
αντικαταςτάτθσ να είναι αντίςτοιχων προςόντων με τον αντικακιςτοφμενο. Θ μθ τιρθςθ του ωσ άνω όρου,
είναι λόγοσ λφςθσ ςυνεργαςίασ.

Ρροςωπικό αεροψεκαςμϊν, το οποίο κατ' ελάχιςτον κα περιλαμβάνει ζναν χειριςτι ψεκαςτικοφ μθΕΑ
επιπρόςκετα του υπεφκυνου επιςτιμονα εναζριων εργαςιϊν, κακϊσ και χειριςτι ελικοπτζρου με εμπειρία
ςτθ διενζργεια ψεκαςτικϊν από αζροσ εφαρμογϊν, εφόςον διατίκεται ψεκαςτικό ελικόπτερο, και
προςωπικό εδάφουσ ςυμπεριλαμβανομζνου και μθχανικοφ ελικοπτζρου. Σονίηεται ότι όλο το προςωπικό
εναζριων εργαςιϊν με χριςθ μθΕα κα πρζπει να βρίςκεται κακθμερινά ςτθν περιοχι εκτζλεςθσ του ζργου,
2.
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ςε αντίκεςθ με αυτό του ελικοπτζρου που κα ζχει τθν υποχρζωςθ παρουςίασ μια θμζρα προ τθσ εκτζλεςθσ
από αζρουσ εφαρμογϊν.
Για τα μθΕΑ κα πρζπει θ Ομάδα ζργου να περιλαμβάνει τον επιςτθμονικό υπεφκυνο των εναζριων εργαςιϊν
και ζναν επιπλζον χειριςτι ψεκαςτικοφ μθΕΑ. Οι χειριςτζσ των μθΕΑ κα πρζπει να περιλαμβάνονται ςτο
εγχειρίδιο πτθτικισ λειτουργίασ του υποψθφίου και κατ’ ελάχιςτο:
● να τεκμθριϊνουν με επαρκι τρόπο εμπειρία ςε εναζριεσ εργαςίεσ καταπολζμθςθσ
κουνουπιϊν / ψεκαςτικϊν εφαρμογϊν (με ζμφαςθ οπωςδιποτε ςε φυςικά υγροτοπικά
ςυςτιματα και ορυηοκαλλιζργεια) τουλάχιςτον 30 ωρϊν,
● Να είναι κάτοχοι τίτλου ςπουδϊν Γεωπόνου, ΣΕ Γεωπόνου, Βιολόγου, Χθμικοφ ι ςυναφοφσ
τίτλου) με ςυμμετοχι ςε ομάδα παρόμοιου ζργου για τουλάχιςτον 1 ζτοσ ι να ζχουν
ςυμμετοχι ςε ομάδα ζργου ωσ δειγματολιπτεσ – ψεκαςτζσ κατ’ ελάχιςτο για 3 ζτθ
● Να ζχουν ςε ιςχφ πιςτοποιθτικό ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων ςφμφωνα με τθν
ιςχφουςα νομοκεςία ι να εμπίπτουν ςε κατθγορία εξαίρεςισ τουσ
Για τθν επαρκι τεκμθρίωςθ τθσ εμπειρίασ των χειριςτϊν ςε εναζριεσ εργαςίεσ καταπολζμθςθσ κουνουπιϊν /
ψεκαςτικϊν εφαρμογϊν (με ζμφαςθ οπωςδιποτε ςε φυςικά υγροτοπικά ςυςτιματα και ορυηοκαλλιζργεια)
απαιτείται για τον κάκε χειριςτι μθΕΑ θ υποβολι:
i. Αναλυτικι κατάςταςθ των ςτοιχείων τθσ κάκε πτιςθσ (θμ/νία και ϊρα πτιςθσ, διάρκεια πτιςθσ,
τφποσ ΜΘΕΑ, περιοχι εφαρμογισ, κακϊσ και ο αρικμόσ ςχεδίου πτιςθσ που κατατζκθκε ςτο
πλθροφοριακό ςφςτθμα τθσ Τ.Π.Α.
ii. Βεβαίωςθ ςυμμετοχισ του ςε ομάδα Περιφερειακοφ ζργου καταπολζμθςθσ κουνουπιϊν με
αναφορά ςτον τφπο μθΕΑ που χειρίηεται, ςτθν περιοχι και ςτο είδοσ των εςτιϊν ςτισ οποίεσ
πραγματοποιικθκαν εφαρμογζσ (Φυςικά ςυςτιματα, ορυηϊνεσ κλπ)
iii. Εναλλακτικοί τρόποι απόδειξθσ εμπειρίασ , ωσ προσ τισ ϊρεσ πτιςθσ , δφναται να κρικοφν κατά
προτίμθςθ.
Τεχνικό
Ρροςωπικό,το
οποίο
κατ'
ελάχιςτον
κα
πρζπει
να
αποτελείται
από
ςαράντα (40) τεχνικοφσ ωσ δειγματολιπτεσ / ψεκαςτζσ, με γνϊςεισ ταυτοποίθςθσ προνυμφϊν ςε επίπεδο
γζνουσ, εκτίμθςθσ πλθκυςμιακισ πυκνότθτασ και ορκισ χριςθσ εντομοκτόνων ςκευαςμάτων.
Τπό τθν κακοδιγθςθ του επικεφαλισ Τπεφκυνου ζργου, θ επιςτθμονικι ομάδα, πζραν τθσ οργάνωςθσ και του
ςυντονιςμοφ των κακθμερινϊν εργαςιϊν των ςυνεργείων, δειγματολθψιϊν και ψεκαςτικϊν εφαρμογϊν, ζχει
τθν ευκφνθ υλοποίθςθσ όλων των υποςτθρικτικϊν εργαςιϊν (χαρτογράφθςθσ εςτιϊν, ταυτοποίθςθσ
προνυμφϊν και ακμαίων, παραγωγισ παραδοτζων κλπ). Επίςθσ ζχει τθν ευκφνθ τθσ νομιμότθτασ, αςφάλειασ
και περιβαλλοντικισ ςυμβατότθτασ των εφαρμογϊν και τθσ διαχείριςθσ κρίςεων και εκτάκτων καταςτάςεων
που ςχετίηονται με το ζργο. Οι επικεφαλισ κα πρζπει να διακζτουν τθν γνϊςθ και εμπειρία για να καλφψουν
το ςφνολο των υποχρεϊςεων που κζτει το ζργο και θ παροφςα διακιρυξθ, μόνοι ι ςυνεπικουροφμενοι από
εξειδικευμζνουσ επιςτιμονεσ ςτο αντικείμενο ι ςε επιμζρουσ αντικείμενα του ζργου.
Σο Επιςτθμονικό Προςωπικό, κα ζχει υπό τθν εποπτεία του τθν χαρτογράφθςθ και επικαιροποίθςθ των
εςτιϊν, τισ δειγματολθψίεσ, τθν τοποκζτθςθ των παγίδων ςφλλθψθσ ακμαίων και τθ μεταφορά αυτϊν προσ
ταυτοποίθςθ από κατάλλθλο επιςτθμονικό προςωπικό. Θα πρζπει να παρακολουκεί τθν πορεία των
εφαρμογϊν, τθν αποτελεςματικότθτά τουσ, ελζγχοντασ το τεχνικό προςωπικό. Σο ςφνολο του προςωπικοφ κα
πρζπει να βρίςκεται παρόν ςτθν περιοχι κακ’ όλθ τθν διάρκεια εκτζλεςθσ του ζργου. Σο επιςτθμονικό
προςωπικό κα είναι ικανό και υπεφκυνο για τθν ςυγγραφι των παραδοτζων του ζργου.
υγκεκριμζνα, ο Τπεφκυνοσ ζργου προβλζπεται να ζχει υπό τθν εποπτεία του τθν χαρτογράφθςθ και
επικαιροποίθςθ των εςτιϊν, τθν χαρτογράφθςθ και καταγραφι των υγροτοπικϊν ςυςτθμάτων, τισ
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δειγματολθψίεσ προνυμφϊν, τθν τοποκζτθςθ των παγίδων ςφλλθψθσ ακμαίων, τθ μεταφορά αυτϊν ςτο
εργαςτιριο και τθν ταυτοποίθςθ ςε επίπεδο είδουσ όπου απαιτθκεί. Θα πρζπει ακόμα να διαχειρίηεται τθ
ροι πλθροφορίασ, να πραγματοποιεί τθν ανάλυςθ των δεδομζνων (εντομολογικϊν, επιδθμιολογικϊν,
ψεκαςτικϊν εφαρμογϊν κλπ), να ςχεδιάηει τισ δράςεισ ανά περίοδο εκτζλεςθσ του ζργου και να ελζγχει τθν
πορεία των εργαςιϊν, να ενθμερϊνει τισ Αρχζσ, φορείσ, πολίτεσ με κάκε πρόςφορο τρόπο για τθν πορεία του
ζργου.
Ο υντονιςτισ ςυνεργείων, προβλζπεται να υποβοθκά και να αντικακιςτά τον Τπεφκυνο ζργου, με ζμφαςθ
και προτεραιότθτα ςτθν κακοδιγθςθ και ςτον ζλεγχο των υπεφκυνων επιςτθμόνων των Περιφερειακϊν
Ενοτιτων, το τεχνικό προςωπικό και το προςωπικό αεροψεκαςμϊν. υμμετζχει ςτθν αντιμετϊπιςθ
καταςτάςεων υψθλισ δυςκολίασ, επικεντρϊνοντασ τθν προςοχι του ςε κρίςιμεσ περιοχζσ, ςυντονίηοντασ τισ
εργαςίεσ και επιλφοντασ τρζχοντα προβλιματα.
Ο τρίτοσ επιςτιμονασ επικεφαλισ κα πρζπει να διακζτει τθ γνϊςθ και δυνατότθτα αντιμετϊπιςθσ ζκτακτων
αναγκϊν και κινδφνων για τθν δθμόςια υγεία και να ςυμμετζχει ςτθ διαχείριςθ επιδθμιολογικϊν κινδφνων
που ςχετίηονται με τθ δραςτθριότθτα των κουνουπιϊν, ςε ςυνεργαςία με τθν Ανακζτουςα Αρχι και τουσ
λοιποφσ εμπλεκόμενουσ φορείσ, με τουσ οποίουσ υποχρεοφται να ςυνεργάηεται ο ανάδοχοσ.
Οι υπεφκυνοι επιςτιμονεσ των Περιφερειακϊν Ενοτιτων κα ζχουν ωσ βαςικι μζριμνα και υποχρζωςθ να
παρακολουκοφν τθν πορεία των εφαρμογϊν, τθν αποτελεςματικότθτά τουσ, να υποβοθκοφν και να ελζγχουν
το τεχνικό προςωπικό που εργάηεται ςτισ Περιφερειακζσ Ενότθτεσ, ςυμμετζχοντασ ςτισ εργαςίεσ πεδίου όπωσ
κρίνεται πρόςφορο ανάλογα με τθν πορεία των εργαςιϊν και τισ ανάγκεσ κάκε περιόδου.
Οι αναπλθρωτζσ υπεφκυνοι των τριϊν Περιφερειακϊν Ενοτιτων κα ζχουν τθν ευκφνθ, πζραν τθσ ςυνεχοφσ
βοικειασ και υποςτιριξθσ των υπευκφνων των Περιφερειακϊν Ενοτιτων, τθσ υλοποίθςθσ και του ελζγχου
των δράςεων ςτο αςτικό ςφςτθμα, πόλεισ και οικιςμοφσ ςτισ (3) τρεισ Περιφερειακζσ Ενότθτεσ.
Ο υπεφκυνοσ επιςτιμονασ για τουσ αεροψεκαςμοφσ κα ζχει τθν ευκφνθ τθσ αποτελεςματικότθτασ, τθσ
περιβαλλοντικισ ςυμβατότθτασ και τθσ αςφάλειασ των αεροψεκαςμϊν.
Θ επιςτθμονικι ομάδα ςτισ πολυςχιδείσ υποχρεϊςεισ τθσ μπορεί να υποβοθκείται και από άλλουσ
εξειδικευμζνουσ επιςτιμονεσ, μόνιμα ι περιςταςιακά, αναλόγωσ των αναγκϊν.
Θ Επιςτθμονικι ομάδα ζργου κα πρζπει να χαρακτθρίηεται από τθν εμπειρία, τθν επάρκεια και τισ ικανότθτεσ
των μελϊν τθσ προκειμζνου να καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ τθσ, διακζτοντασ εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ ςτα
επιμζρουσ αντικείμενα που απαρτίηουν το ζργο. Είναι ςθμαντικι θ φπαρξθ ςυνοχισ τθσ Επιςτθμονικισ
Ομάδασ, θ φπαρξθ κοινισ εμπειρίασ και δράςθσ, όπωσ επίςθσ και θ ςαφισ και προκακοριςμζνθ μεκοδολογία
διοίκθςθσ
και
του
τρόπου
λιψθσ
αποφάςεων
και
αντιμετϊπιςθσ
κρίςεων.
Ακόμα κα πρζπει να διατίκεται θ απαραίτθτθ Διοικθτικι Τποςτιριξθ, ιδιαίτερα ςτθν διαχείριςθ, καταγραφι
και διάχυςθ τθσ πλθροφορίασ, κακϊσ και θ πρόβλεψθ διαδικαςιϊν εςωτερικοφ ελζγχου.
υγκεκριμζνα θ επιςτθμονικι ομάδα του αναδόχου πρζπει να διακζτει τθ γνϊςθ και εμπειρία προκειμζνου:

•

Να εκπονεί το ςχζδιο εφαρμογισ του ζργου και να το προςαρμόηει ςτισ εκάςτοτε ανάγκεσ του, ανάλογα με
τθν εξζλιξθ του, τισ υδρομετεωρολογικζσ ςυνκικεσ και τουσ όποιουσ εξωτερικοφσ παράγοντεσ ςυμβάλλουν
ςτθν ανάπτυξθ πλθκυςμϊν κουνουπιϊν.
• Να καταγράφει, οριοκετεί και χαρτογραφεί το ςφνολο των εςτιϊν αναπαραγωγισ ςτο πεδίο εφαρμογισ
του ζργου.
• Να εκπονεί τθν απαιτοφμενθ χαρτογράφθςθ του φυςικοφ ςυςτιματοσ
• Να εκπαιδεφει και να ελζγχει το τεχνικό προςωπικό ςτισ μεκόδουσ δειγματολθψίασ και ψεκαςμοφ
• Να υποδεικνφει τισ επιφάνειεσ προσ αεροψεκαςμό και να ελζγχει τθν αποτελεςματικότθτα του
• Να πραγματοποιεί τισ αναγκαίεσ εργαςίεσ εργαςτθρίου για τθν ταυτοποίθςθ προνυμφϊν (ςε περιόδουσ
επιδθμιολογικϊν κινδφνων) και ακμαίων κουνουπιϊν ςε επίπεδο είδουσ.
• Να διαχειρίηεται τα κάκε είδουσ δεδομζνα (εντομολογικά, επιδθμιολογικά, μετεωρολογικά κα) που
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αφοροφν τθν εξζλιξθ του ζργου και να αξιοποιεί τθν πλθροφορία με ςτόχο τον βζλτιςτο ςχεδιαςμό των
δράςεων και τθν αποτελεςματικι εφαρμογι του ζργου.
• Να ανταποκρίνεται ςε κρίςιμεσ καταςτάςεισ επιδθμιολογικϊν κινδφνων, ςχεδιάηοντασ και υλοποιϊντασ τισ
όποιεσ απαιτοφμενεσ πρόςκετεσ δράςεισ ελζγχου κουνουπιϊν.
• Να ελζγχει τθν αποτελεςματικότθτα του ζργου και να προβαίνει ςτισ επιβαλλόμενεσ διορκωτικζσ
ενζργειεσ.
• Να ςυνεργάηεται με τθν Ανακζτουςα Αρχι και με τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ (Τπουργεία, ΕΟΔΤ, Διμουσ
κα), προκειμζνου να ενθμερϊνει, ενθμερϊνεται και να υλοποιεί τα δζοντα.
• Να ςυμβάλει ςτθν δθμοςιοποίθςθ και ςτθν προβολι του ζργου.
• Γενικά, να υλοποιεί όλεσ τισ προβλεπόμενεσ δράςεισ, ςχεδιάηοντασ, ελζγχοντασ και αξιολογϊντασ αυτζσ,
ςε ςυνεργαςία με τθν Διευκφνουςα Τπθρεςία και τισ επιτροπζσ ελζγχου.
Σο Προςωπικό του αναδόχου κα πρζπει να πραγματοποιεί κακθμερινά τισ προβλεπόμενεσ εργαςίεσ ςτο πεδίο
εφαρμογισ του ζργου κακ' όλθ τθν διάρκεια εκτζλεςθσ του, με κυμαινόμενθ ζνταςθ που κα κακορίηεται από
τθν Ανακζτουςα Αρχι ανάλογα με τθν εποχι, τισ υδρομετεωρολογικζσ ςυνκικεσ και τα εντομολογικά και
επιδθμιολογικά δεδομζνα. Επιπροςκζτωσ, ο επικεφαλισ του επιςτθμονικοφ προςωπικοφ κα πρζπει να
ενθμερϊνουν τα μζλθ τθσ Επιτροπισ υντονιςμοφ και Παραλαβισ του ζργου για τθν πορεία υλοποίθςθσ του
προγράμματοσ κακϊσ και για τα προβλιματα που προκφπτουν, είτε προφορικά είτε εγγράφωσ αν αυτό
απαιτείται.
Απαιτοφμενοσ εξοπλιςμόσ και μζςα υλοποίθςθσ του ζργου
Ο ανάδοχοσ του ζργου οφείλει να διακζτει τον απαραίτθτο υλικοτεχνικό εξοπλιςμό που απαιτείται για τθν
εκτζλεςθ του ζργου, που κα πρζπει να περιλαμβάνει:

•

Δεκαζξι (16) φορτθγά οχιματα ανοικτοφ τφπου (pickup) για τθ μεταφορά ψεκαςτικϊν μονάδων και τθν
εκτζλεςθ δειγματολθψιϊν και επίγειων ψεκαςμϊν. Οι άδειεσ των επαγγελματικϊν οχθμάτων ψεκαςμϊν
πρζπει να επιτρζπουν τθν χρθςιμοποίθςθ τουσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ χριςθ για τθν οποία προορίηονται.
• Ζνα ψεκαςτικό ελικόπτερο και ζνα εφεδρικό, για αντικατάςταςθ ςε περίπτωςθ βλάβθσ, εφοδιαςμζνα με
τα προβλεπόμενα δικαιολογθτικά για τθν πραγματοποίθςθ αεροψεκαςμϊν.
• Δφο (2) ψεκαςτικά μθΕΑ που να ικανοποιοφν τισ ανάγκεσ του επιχειρθςιακοφ ςχεδιαςμοφ ικανϊν να
πραγματοποιιςουν εφαρμογι άνω των 60 ςτρ./ϊρα ζκαςτο. Σα μθΕΑ αυτά κα πρζπει να βρίςκονται μόνιμα
ςτθν περιοχι του ζργου
• Δϊδεκα (12) Ι.Χ. επιβατικά οχιματα ι ΦΙΧ κλειςτοφ τφπου για τισ μετακινιςεισ επιςτθμόνων,
δειγματολθψίεσ και ελζγχουσ ψεκαςμϊν.
• Δεκαζξι (16) εποχοφμενα ψεκαςτικά ςυςτιματα για τουσ από εδάφουσ ψεκαςμοφσ με χαρακτθριςτικά:
 δεξαμενι άνω των 250 λίτρων,


•

ελάχιςτθ ιπποδφναμθ κινθτιρα άνω των 5HP

Δφο (2) εποχοφμενα ςυςτιματα ULV ελεγχόμενων ςταγονιδίων υπζρμικρου όγκου, με χαρακτθριςτικά:
o δυνατότθτα εκπομπισ ςταγονιδίου μικρότερου από 40μικρά,
o παροχι άνω των 50 λίτρων ανά ϊρα

•

Είκοςι Πζντε (25) ψθφιακά ςυςτιματα GPS με δυνατότθτα πλιρουσ καταγραφισ τθσ κίνθςθσ των
ψεκαςτικϊν οχθμάτων ςε πραγματικό χρόνο, ενταγμζνα ςε ςυςτιματα παρακολοφκθςθσ ςτόλου
• Επινϊτιουσ ψεκαςτιρεσ διαφόρων τφπων.
• Παγίδεσ ςφλλθψθσ ακμαίων κουνουπιϊν, κατ' ελάχιςτο τριάντα (30)
• Θλεκτρονικι πλατφόρμα καταγραφισ και παρακολοφκθςθσ εργαςιϊν πεδίου ςε πραγματικό χρόνο και
επεξεργαςίασ δεδομζνων ζργου (δεδομζνα δειγματολθψιϊν προνυμφϊν και ακμαίων,ψεκαςτικϊν
εφαρμογϊν).
Θ θλεκτρονικι πλατφόρμα κατ’ ελάχιςτο κα περιλαμβάνει:
● τισ βάςεισ δεδομζνων εργαςιϊν και ευρθμάτων,
● τουσ προγραμματιςμοφσ και απολογιςμοφσ εργαςιϊν,
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●
γεωγραφικό portal (WebGIS) με τισ εςτίεσ και τισ κζςεισ παρακολοφκθςθσ,
● παρακολοφκθςθ ςτόλου οχθμάτων
●
λοιπζσ χριςιμεσ παραμζτρουσ που αφοροφν τθν υλοποίθςθ του ζργου.
Ο υλικοτεχνικόσ εξοπλιςμόσ που κα δθλωκεί, κα πρζπει να βρίςκεται κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ
ςτθν περιοχι του ζργου.
Πζραν των ανωτζρω απολφτωσ απαιτθτϊν και επικυμθτϊν μζςων, ωσ επιπρόςκετα κα κεωρθκοφν :
-

Ειδικά αμφίβια οχιματα (8Χ8 ι ανάλογου τφπου) για τθν προςζγγιςθ ελωδϊν, παραλίμνιων περιοχϊν
κακϊσ και άλλων περιοχϊν που χαρακτθρίηονται δφςβατεσ , ϊςτε να μπορεί να εφαρμοςτεί το
πρόγραμμα τθσ διαχείριςθσ των κωνωποειδϊν ςτισ περιοχζσ αυτζσ.

-

Εναζρια μζςα πλζον των ηθτουμζνων

-

Οχιματα πλζον των ηθτουμζνων

-

Εξειδικευμζνα ψεκαςτικά μζςα πλάτθσ-χειρόσ

-

Εξειδικευμζνα εποχοφμενα ψεκαςτικά μζςα

-

Χριςθ νζων τεχνολογιϊν ςτουσ τομείσ τθσ γεωπλθροφορικισ, τθσ γεωματικισ, τθσ ανάλυςθσ μεγάλων
δεδομζνων, τεχνθτισ νοθμοςφνθσ, επικοινωνίασ

-

Εξοπλιςμόσ εργαςτθρίου

-

Συχόν άλλα μζςα που ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ προτείνει και αιτιολογεί τθν χρθςιμότθτά τουσ για το
Ζργο.

Για τθν δυνατότθτα αξιολόγθςθσ τθσ Σεχνικισ προςφοράσ των υποψθφίων απαιτείται, τόςο για τθν
Επιςτθμονικι Ομάδα Ζργου όςο και για τον εξοπλιςμό, θ κατάκεςθ του ςυνόλου των αποδεικτικϊν
εγγράφων, όπωσ αυτά περιγράφονται ςτθν παροφςα διακιρυξθ.
Διάρκεια ςφμβαςθσ-Χρόνοι παράδοςθσ
Σο ζργο κα πρζπει να ξεκινιςει τθν 1/1/2022 ι άμεςα με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και κα ολοκλθρωκεί
μζχρι 31/12/2024.
Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και παραδοτζων γίνεται από Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και
Ριςτοποίθςθσ Ζργου ανά Ρεριφερειακι Ενότθτα και Επιτροπι Συντονιςμοφ και Ραραλαβισ του Ζργουπου
ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 11 εδάφιο δ' του άρκρου 221 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τα
αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 6.3 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Ειδικότερα ςυγκροτοφνται :
1.Επιτροπζσ Ραρακολοφκθςθσ και Ριςτοποίθςθσ 'Ζργου Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων:Σριμελείσ
Επιτροπζσ (μία ανά Περιφερειακι Ενότθτα) αποτελοφμενεσ από υπαλλιλουσ, που κα ςυγκροτθκοφν
με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και κα ςτελεχϊνονται από επιςτιμονεσ ςχετικϊν με τθν
καταπολζμθςθ κουνουπιϊν, ειδικοτιτων (Γεωπόνων, Ιατρϊν, Εποπτϊν Δθμόςιασ Τγείασ, Σεχνολόγων
Γεωπονίασ, Βιολόγων, Περιβαλλοντολόγων, κ.λ.π). Οι Επιτροπζσ κα ζχουν ςαν βαςικι αρμοδιότθτα
τθν ςυςτθματικι παρακολοφκθςθ τθσ ορκισ εκτζλεςθσ όλων των προγραμματιςμζνων εργαςιϊν
καταπολζμθςθσ, επίγειων και εναζριων, μζςω παρακολοφκθςθσ τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ αλλά
και με επιτόπιουσ ελζγχουσ ςτο πεδίο που περιλαμβάνουν ελζγχουσ του προςωπικοφ, των μεςων
εφαρμογισ κλπ, με ςυχνότθτα που κακορίηεται από τθν Τπθρεςία, με ςκοπό τθ διαςφάλιςθ και
πιςτοποίθςθ τθσ καλισ εκτζλεςθσ του ζργου ςε κάκε Περιφερειακι Ενότθτα.
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Επιπροςκζτωσ ,οι εν λόγω Επιτροπζσ κα ελζγχουν αν τα ςκευάςματα που χρθςιμοποιεί ο Ανάδοχοσ είναι
τα εγκεκριμζνα από τισ αρμόδιεσ Εκνικζσ Αρχζσ τόςο με διοικθτικό ζλεγχο όςο και με δειγματολθπτικό
ζλεγχο που κα διενεργείται ςτισ δεξαμενζσ των ψεκαςτικϊν μζςων ι/και των περιοχϊν εφαρμογισ, ενϊ
παράλλθλα κα ενθμερϊνουν και ςυνεργάηονται με τισ αρμόδιεσ Τπθρεςίεσ και τθν επιτροπι Παραλαβισ.
Ο ανάδοχοσ του Ζργου αναλαμβάνει τθν κάλυψθ των εξόδων δειγματολθψίασ ςτο πεδίο κακϊσ και των
εξόδων αποςτολισ των δειγμάτων προσ ανάλυςθ ςε εργαςτιριο που κα υποδεικνφουν οι επιτροπζσ
ελζγχου.

2)Επιτροπι Συντονιςμοφ και Ραραλαβισ του 'Ζργου:Τριμελισ Επιτροπι που κα ςυγκροτθκεί με απόφαςθ
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ οποία κα αποτελείται από υπαλλιλουσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ςχετικοφσ με το
αντικείμενο του Ζργου , ςτθν ζδρα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και κα ζχει ωσ αρμοδιότθτα, τον ςυντονιςμό και
τθν παραλαβι του Ζργου ςε ςυνεργαςία με τισ Επιτροπζσ Ραρακολοφκθςθσ και Ριςτοποίθςθσ των
Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων.
Τεχνικι Ρροςφορά θ οποία κα περιλαμβάνει :
1.Τεχνικι ζκκεςθ που κα παρουςιάηει αναλυτικά τθν γνϊςθ και κατανόθςθ του αντικειμζνου και των
κακοριςτικϊν παραμζτρων του ζργου, κακϊσ και τθν ικανότθτα του φορζα για τθν εκτζλεςθ του:


Γνϊςθ του αντικειμζνου του ζργου και των κρίςιμων παραμζτρων του ςε ςχζςθ με τουσ κινδφνουσ
που αφοροφν τθν δθμόςια υγεία και τθν όχλθςθ (απαιτείται πλιρθσ ζκκεςθ).



Επιχειρθςιακό ςχεδιαςμό.



Ετοιμότθτα ανταπόκριςθσ ςτο χρονοδιάγραμμα άμεςθσ ζναρξθσ και προςαρμογισ ςε ςυνκικεσ
κρίςθσ ςχετικισ με τθν δθμόςια υγεία ςε όποια φάςθ του ζργου (απαιτείται πλιρθσ ζκκεςθ και
τεκμθρίωςθ).



Δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ και αξιοποίθςθσ περιβαλλοντικϊν μεταβολϊν που ςχετίηονται με το
ζργο.



Ευελιξία οργάνωςθσ και τθν δυνατότθτα ανταπόκριςθσ ςτο ζργο και ςε ζκτακτεσ ανάγκεσ (απαιτείται
πλιρθσ ζκκεςθ και τεκμθρίωςθ).



Μζκοδο ζγκαιρθσ εκτίμθςθσ –πρόβλεψθσ κινδφνων που ςχετίηονται με τθ Δθμόςια Υγεία (απαιτείται
πλιρθσ ζκκεςθ και τεκμθρίωςθ).



Ρρόβλεψθ αρνθτικϊν εξελίξεων και προβλεπόμενεσ διορκωτικζσ κινιςεισ (απαιτείται πλιρθσ
ζκκεςθ).



Ακολουκοφμενο Σφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ (απαιτείται αναλυτικι περιγραφι και χριςθ
προτφπων).



Ραρουςίαςθ του υποψιφιου φορζα ςε ςχζςθ με το αντικείμενο του ζργου.



Επιςτθμονικι Επάρκεια του ςτο αντικείμενο (απαιτείται τεκμθρίωςθ).



Γνϊςθ και εμπειρία εκτζλεςθσ παρόμοιων ζργων, ιδιαίτερα με ταυτόχρονθ διαχείριςθ προβλθμάτων
δθμόςιασ υγείασ (απαιτείται αναλυτικι παρουςίαςθ).



Χριςθ αναγνωριςμζνων μεκοδολογιϊν, οδθγιϊν και προτφπων (απαιτείται παρουςίαςθ και
τεκμθρίωςθ).
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Ρεριβαλλοντικι διαχείριςθ- ςυμβατότθτα (απαιτείται αναλυτικι περιγραφι και χριςθ προτφπων).



Λιψθ μζτρων αςφάλειασ και προςταςίασ (απαιτείται αναλυτικι περιγραφι και χριςθ προτφπων).

2.Τεχνικι ζκκεςθ μεκοδολογίασ υλοποίθςθσ του ζργου και των επιμζρουσ απαιτοφμενων δράςεων, με
αναλυτικι παρουςίαςθ του τρόπου υλοποίθςθσ των παρακάτω δράςεων:


Χαρτογράφθςθ εςτιϊν, χριςθ Γεωγραφικϊν Συςτθμάτων Ρλθροφοριϊν (GIS). (απαιτείται θ κατάκεςθ
υποδειγμάτων από εκτελεςκζντα ζργα του υποψθφίου)



Χαρτογράφθςθ φυςικϊν υγροτοπικϊν ςυςτθμάτων – Οικολογικι χαρτογράφθςθ (απαιτείται θ
κατάκεςθ υποδειγμάτων από εκτελεςκζντα ζργα του υποψθφίου).



Αξιοποίθςθ περιοχϊν ςυναρτιςει του κινδφνου εμφάνιςθσ προβλθμάτων δθμόςιασ υγείασ.
Αποτφπωςθ κυλάκων επικινδυνότθτασ για τθ δθμόςια υγεία.



Δειγματολθψίεσ προνυμφϊν και ακμαίων (απαιτείται αναλυτικι περιγραφι).



Ψεκαςτικζσ δράςεισ από εδάφουσ (απαιτείται αναλυτικι περιγραφι).



Ψεκαςτικζσ δράςεισ από αζροσ (απαιτείται αναλυτικι περιγραφι).



Ενζργειεσ ςτο περιαςτικό, αγροτικό και φυςικό περιβάλλον (απαιτείται αναλυτικι περιγραφι).



Δράςεισ ςτο αςτικό περιβάλλον , ςε πόλεισ και οικιςμοφσ , δράςεισ καταπολζμθςθσ πόρτα-πόρτα
(απαιτείται αναλυτικι περιγραφι).



Μεκοδολογία ςυλλογισ και ταυτοποίθςθσ ακμαίων (απαιτείται αναλυτικι περιγραφι, κλείδεσ).



Χριςθ νζων τεχνολογιϊν (απαιτείται αναλυτικι περιγραφι).



Μεκοδολογία πιςτοποίθςθσ και παρακολοφκθςθ των εργαςιϊν (απαιτείται αναλυτικι περιγραφι).



Αναλυτικι περιγραφι και παρουςίαςθ τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ παρακολοφκθςθσ εργαςιϊν
πεδίου και διαχείριςθσ ζργου (απαιτείται κατάκεςθ υποδείγματοσ demo/link)



Ρεριγραφι Ραραδοτζων (απαιτείται αναλυτικι περιγραφι και κατάκεςθ υποδείγματοσ).



Ρροτεινόμενεσ δράςεισ ενθμζρωςθσ, προβολισ και δθμοςιοποίθςθσ του ζργου (απαιτείται αναλυτικι
περιγραφι). Θλεκτρονικι διαδραςτικι εφαρμογι ανοιχτοφ τφπου για αμφίδρομθ ανταλλαγι
πλθροφοριϊν με το κοινό (απαιτείται κατάκεςθ υποδείγματοσ demo/link)

3. Αναλυτικι παρουςίαςθ του εξοπλιςμοφ(υλικοφ και άυλου) και των μζςων τεχνικισ υποςτιριξθσ για τθν
υλοποίθςθ του ζργου με αναφορά:




Στθν κάλυψθ των προβλεπόμενων μζςων ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο παράρτθμα ΙΙΙ – Τεχνικι
Ρεριγραφι του ζργου (απαιτείται αναλυτικό και λεπτομερζσ φφλλο ςυμμόρφωςθσ - αντιπαραβολισ,
ποςοτικισ και ποιοτικισ, μεταξφ των απαιτοφμενων μζςων και των προςφερόμενων).
Στα τυχόν διατικζμενα-προςφερόμενα μζςα, πζραν των προβλεπομζνων που μποροφν να ςυμβάλουν
ςτθν επιτυχία του ζργου, όπωσ αμφίβια οχιματα, πτθτικά μζςα και οχιματα πλζον των ηθτουμζνων,
εξειδικευμζνα ψεκαςτικά μζςα πλάτθσ-χειρόσ, εξειδικευμζνα εποχοφμενα ψεκαςτικά μζςα, χριςθ
80
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προγραμμάτων Γεωγραφικϊν Συςτθμάτων Ρλθροφοριϊν (gis),άυλοσ εξοπλιςμόσ , εξοπλιςμόσ
εργαςτθρίου, και ότι άλλο κρίνει χριςιμο ο υποψιφιοσ (απαιτείται αναλυτικι περιγραφι,
τεκμθρίωςθ και χρθςιμότθτα για το ζργο).
4.Αναλυτικι παρουςίαςθ τθσ Δομισ, τθσ Οργάνωςθσ και τθσ Σφνκεςθσ τθσ Ομάδασ Ζργου:


Αναλυτικι αναφορά ςτο Επιςτθμονικό Ρροςωπικό, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο παράρτθμα ΙΙΙ
– Τεχνικι Ρεριγραφι του ζργου (απαιτείται αναλυτικό φφλλο ςυμμόρφωςθσ για το ςφνολο των
απαιτοφμενων επιςτθμόνων).



Επάρκεια και ικανότθτεσ των μελϊν τθσ Επιςτθμονικισ Ομάδασ (απαιτείται αναλυτικι περιγραφι και
τεκμθρίωςθ).



Συμμετοχι επιπλζον επιςτθμόνων που κα ςυμβάλουν ςτθν επίτευξθ των ςτόχων του ζργου
(απαιτείται αναλυτικι παρουςίαςθ, βιογραφικά, τίτλοι ςπουδϊν, υπεφκυνεσ δθλϊςεισ)



Συνοχι Ομάδασ Ζργου (απαιτείται αναλυτικι περιγραφι και τεκμθρίωςθ).



Οργανόγραμμα και αποτφπωςθ των ρόλων και των αρμοδιοτιτων, περιγραφι του αντικειμζνου
εργαςιϊν (απαιτείται αναλυτικι περιγραφι).



Ρλθρότθτα κάλυψθσ αναγκϊν για τθν υλοποίθςθ όλων των επιμζρουσ δράςεων (απαιτείται
αναλυτικι περιγραφι, τεκμθρίωςθ).



Δυνατότθτα χριςθσ και αξιοποίθςθσ των νζων τεχνολογιϊν , επιςτθμϊν και μεκόδων (ανάλυςθ
μεγάλων δεδομζνων, τεχνθτι νοθμοςφνθ κ.α.)



Μεκοδολογία Διοίκθςθσ του Ζργου, λιψθσ αποφάςεων και αντιμετϊπιςθσ κρίςεων (απαιτείται
αναλυτικι περιγραφι).



Διοικθτικι Υποςτιριξθ, διαδικαςίεσ εςωτερικοφ ελζγχου (απαιτείται αναλυτικι περιγραφι).
Γενικά ςτθν τεχνικι προςφορά κα πρζπει να δθλωκοφν όλα τα ςτοιχεία που τεκμθριϊνουν τθν
επάρκεια του υποψθφίου και ςυμβάλλουν ςτθν αξιολόγθςι του , ςφμφωνα με τα αναφερόμενα
κριτιρια αξιολόγθςθσ.

Οι οικονομικοί φορείσ όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ (τθσ
παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ παραγράφου 2.2.6), εάν
ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αναφζρουν ςε ποιό κριτιριο.
Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν.

ΡΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΣΦΟΩΝ
ΟΜΑΔΕΣ ΚΙΤΘΙΩΝ/ΚΙΤΘΙΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ
ΒΑΥΤΘΤΑΣ
ΚΙΤΘΙΟΥ

ΟΜΑΔΑ Α.:ΓΝΩΣΘ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ. ΔΥΝΑΤΟΤΘΤΑ ΑΝΤΑΡΟΚΙΣΘΣ ΣΤΙΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ
Α.1

Γνϊςθ και κατανόθςθ του αντικειμζνου. Ανάλυςθ των κρίςιμων παραμζτρων
του και των κινδφνων.

5%
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Α.2

5%
Ετοιμότθτα ζγκαιρθσ ζναρξθσ, επιχειρθςιακόσ ςχεδιαςμόσ, παρακολοφκθςθ
εντομολογικϊν , επιδθμιολογικϊν και περιβαλλοντικϊν παραμζτρων και
επιχειρθςιακι προςαρμογι ςε ςυνκικεσ κρίςθσ.

Α.3

Ευελιξία, δυνατότθτα ζγκαιρθσ εκτίμθςθσ κινδφνου, ανταπόκριςθσ ςε
ζκτακτεσ ανάγκεσ. Ρροβλεπόμενεσ διορκωτικζσ κινιςεισ.

5%

Α.4

Επιςτθμονικι Επάρκεια του υποψθφίου. Γνϊςθ διαχείριςθσ προβλθμάτων
δθμόςιασ υγείασ και Εμπειρία εκτζλεςθσ παρόμοιων ζργων.

5%

Α.5

Χριςθ αναγνωριςμζνων μεκοδολογιϊν και προτφπων. Σφςτθμα διαςφάλιςθσ
ποιότθτασ. Ρεριβαλλοντικι διαχείριςθ- ςυμβατότθτα. Λιψθ μζτρων
αςφάλειασ και προςταςίασ.

5%

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α

25%

ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΘ ΕΚΘΕΣΘ ΕΡΙ ΜΕΟΥΣ ΔΑΣΕΩΝ

Β.1

Χαρτογράφθςθ εςτιϊν- επιχειρθςιακόσ ςχεδιαςμόσ. Χαρτογράφθςθ
φυςικϊν υγροτοπικϊν ςυςτθμάτων. Αποτφπωςθ κυλάκων επικινδυνότθτασ
για τθ δθμόςια υγεία.

5%

Β.2

Δειγματολθψίεσ προνυμφϊν και ακμαίων, εμπειρία
οριοκζτθςθσ
επιφανειϊν για αεροψεκαςμό, ζλεγχοσ αποτελεςματικότθτασ. Δράςεισ εντόσ
του αςτικοφ ςυςτιματοσ. Μεκοδολογία ςυλλογισ και ταυτοποίθςθσ
ακμαίων.

5%

Β.3.

Ψεκαςτικζσ δράςεισ από εδάφουσ και από αζροσ, ψεκαςμοί ακμαιοκτονίασ.

5%

Β.4

Μεκοδολογία πιςτοποίθςθσ και παρακολοφκθςθσ εργαςιϊν. Θλεκτρονικι
πλατφόρμα διαχείριςθσ ζργου. Σχεδιαςμόσ και περιεχόμενα παραδοτζων.

5%

Β.5

Δράςεισ ενθμζρωςθσ, προβολισ και
Θλεκτρονικι διαδραςτικι εφαρμογι.

5%

δθμοςιοποίθςθσ

του

ζργου.

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β

25%

ΟΜΑΔΑ Γ: ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ
Γ

Διάκεςθ του εξοπλιςμοφ και τεχνικϊν μζςων που απαιτείται για τθν
εκτζλεςθ του ζργου.

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ

25%
25%

ΟΜΑΔΑ Δ: ΟΜΑΔΑ ΕΓΟΥ
Δ.1

Ραρουςίαςθ τθσ Δομισ, τθσ Οργάνωςθσ και τθσ Σφνκεςθσ τθσ Ομάδασ
Ζργου, επάρκεια και ικανότθτεσ των μελϊν τθσ Επιςτθμονικισ Ομάδασ.
Συνοχι Ομάδασ Ζργου.

15%
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Δ.2

Οργανόγραμμα και αποτφπωςθ των ρόλων και των αρμοδιοτιτων τθσ.
Βακμόσ κάλυψθσ αναγκϊν και επιμζρουσ δράςεων.

5%

Δ.3

Μεκοδολογία Διοίκθςθσ του Ζργου, λιψθσ αποφάςεων και αντιμετϊπιςθσ
κρίςεων. Διοικθτικι Υποςτιριξθ, διαδικαςίεσ εςωτερικοφ ελζγχου.

5%

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ

25%

ΑΘΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΥΤΘΤΑΣ

100%

Υπόδειγμα Πίνακα Επιζηημονικής Ομάδας Έργοσ & προζωπικού αεροεθαρμογών
Σηοητεηα εργαδοκέλοσ
Α/
Α

Ολοκ/λσ
κο

Εηδηθόηε
ηα

Εκπεηρία ζηο αληηθείκελο
Θέζε ζηελ
προηεηλόκε
λε οκάδα
Έργοσ

Εργαζηαθή Έηος
Στέζε κε ζσκκεηοτ
ηολ
ής
προζθέρολ
ηα

Εργ
ο

Αλαζέηοσ
ζα Αρτή

Δηάζηεκα
ζσκκεηοτ
ής

Οηθολοκηθ
ός θορέας
εθηέιεζες
ηοσ έργοσ

1

Σηολ πίλαθα ζα πρέπεη λα περηιακβάλοληαη όια ηα κέιε ηες επηζηεκοληθής Οκάδας Έργοσ θαζώς θαη οη
τεηρηζηές ηωλ πηεηηθώλ κέζωλ.
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ΡΑΑΤΘΜΑ IV – ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΟΛΩΝ
(Αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ)
Α. ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ
Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ ……………………………. /ΤΑΜΕΙΟ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ, ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ
ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Θμερομθνία ζκδοςθσ: ……………………………..
Ρροσ: (Ρλιρθσ επωνυμία Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα1).............................
(Διεφκυνςθ Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα2) .........................................
Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ3.
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα
παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ
μζχρι του ποςοφ των ευρϊ …………………………4 υπζρ του
(i)

*ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) .............................., ΑΦΜ:
................ (διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι

(ii)

*ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεφκυνςθ) .......................………………………………….. ι

(iii)

*ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων
α)

(πλιρθ επωνυμία) ...............................................,
.......................…………………………………..

ΑΦΜ:

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

(διεφκυνςθ)

β)

(πλιρθ επωνυμία) ..............................................,
.......................…………………………………..

ΑΦΜ:

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

(διεφκυνςθ)

γ)

(πλιρθ επωνυμία) ...............................................,
.......................…………………………………..5

ΑΦΜ:

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

(διεφκυνςθ)

ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ
ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, για τθ ςυμμετοχι του/τθσ/τουσ ςφμφωνα με τθν
(αρικμό/θμερομθνία) ..................... Διακιρυξθ/Ρρόςκλθςθ/ Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ
.....................................................6
τθσ/του (Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντοσ φορζα), για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν ανάκεςθ τθσ
ςφμβαςθσ: “(τίτλοσ ςφμβαςθσ)”/ για το/α τμιμα/τα ...............7
Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτθν ανωτζρω απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ του/τθσ
(υπζρ ου θ εγγφθςθ) κακ’ όλο το χρόνο ιςχφοσ τθσ.
Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ
αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε
....................θμζρεσ 8 από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν …………………………………………………9.
ι
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Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι
μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο
τζλοσ χαρτοςιμου.
Αποδεχόμαςτε να παρατείνομε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ, ςτο οποίο
επιςυνάπτεται θ ςυναίνεςθ του υπζρ ου για τθν παράταςθ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με το άρκρο ... τθσ
Διακιρυξθσ/Ρρόςκλθςθσ/Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά
ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ10.
Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και το
ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε11.
(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι)

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Το φψοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ κακορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςε ςυγκεκριμζνο χρθματικό ποςό και δε
μπορεί να υπερβαίνει το 2% τθσ προεκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Αναγράφεται ολογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ.
Στο ποςό δεν υπολογίηεται ο ΦΡΑ (άρκρο 157 ν. 4281/2014).
Ππωσ υποςθμείωςθ 3.
Συμπλθρϊνεται με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ.
Συνοπτικι περιγραφι των προσ προμικεια αγακϊν / υπθρεςιϊν, κλπ ςφμφωνα με το άρκρο 25 του πδ 118/2007.
Εφόςον θ εγγυθτικι επιςτολι αφορά ςε προςφορά τμιματοσ/τμθμάτων τθσ Διακιρυξθσ/Ρρόςκλθςθσ/Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ
Ενδιαφζροντοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ςυμπλθρϊνεται ο αφξων αρικμόσ του/ων
τμιματοσ/τμθμάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προςφορά.
Να οριςτεί ο χρόνοσ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.
ΣΘΜΕΙΩΣΘ ΓΙΑ ΤΘΝ ΤΑΡΕΗΑ: Ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ τουλάχιςτον κατά τριάντα (30) θμζρεσ του χρόνου
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, όπωσ αυτόσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ (άρκρο 157 παρ. 1 περ. α, εδαφ. β' του ν. 4281/2014).
Άρκρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014.
Ο κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα
κεςμοκετικθκε με τθν υπ'αρικ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, με
τθν οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ αναγραφι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι.

Β. ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ
Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ ……………………………. /ΤΑΜΕΙΟ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ, ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ
ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Θμερομθνία ζκδοςθσ ……………………………..
Ρροσ: (Ρλιρθσ επωνυμία Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα1).................................
(Διεφκυνςθ Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα2)................................
Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ3.
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Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα
παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των
ευρϊ………………………………………………………………………4
υπζρ του:
(i)

*ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) .............................., ΑΦΜ:
................ (διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι

(ii)

*ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεφκυνςθ) .......................………………………………….. ι

(iii)

*ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων
α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ...................
β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ...................
γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ..................
(ςυμπλθρϊνεται με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ)

ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ
ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, για τθν καλι εκτζλεςθ του/ων τμιματοσ/των .... 5/ τθσ
υπ αρικ ..... ςφμβαςθσ “(τίτλοσ ςφμβαςθσ)”, ςφμφωνα με τθν (αρικμό/θμερομθνία) ........................ Διακιρυξθ
/ Ρρόςκλθςθ / Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ 6 ........................... τθσ/του (Ανακζτουςασ
Αρχισ/Ανακζτοντοσ φορζα).
Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ
αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε ………
θμζρεσ7 από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ............... (αν προβλζπεται οριςμζνοσ χρόνοσ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ8)
ι
μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να
κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο
τζλοσ χαρτοςιμου.
Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και το
ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9.
(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι)
1.
2.
3.
4.

Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Ολογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ. Στο ποςό δεν υπολογίηεται ο ΦΡΑ.
Ππωσ υποςθμείωςθ 3.
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5. Εφόςον αφορά ανάκεςθ ςε τμιματα ςυμπλθρϊνεται ο α/α του/ων τμιματοσ/των για τα οποία υπογράφεται θ ςχετικι
ςφμβαςθ.
6. Συνοπτικι περιγραφι των προσ προμικεια αγακϊν / υπθρεςιϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 25 του πδ 118/2007.
7. Να οριςτεί ο χρόνοσ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.
8. Σφμφωνα με το άρκρο 25 πδ 118/2007 και του άρκρου 26 του ΕΚΡΟΤΑ, ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ πρζπει να είναι
μεγαλφτεροσ από τον ςυμβατικό χρόνο φόρτωςθσ ι παράδοςθσ, κατά τον χρόνο που με βάςθ τθ ςφμβαςθ ο αγοραςτισ
υποχρεοφται να παραλάβει τα υλικά πλζον δφο (2) μινεσ ι μεγαλφτεροσ εφόςον αυτό ορίηεται από τθ διακιρυξθ.
9. Ο κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα
κεςμοκετικθκε με τθν υπ'αρικ. 2028691/4534/03-08-1995 (ΦΕΚ Β' 740/28-08-1995) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, με
τθν οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ αναγραφι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι.
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ΡΑΑΤΘΜΑ V – χέδιο ύμβασης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Πάτρα,

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Αριθμ.Πρωτ.

/

/20..

ΣΥΜΒΑΣΘ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΟ:
«Ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ και καταπολζμθςθ πλθκυςμοφ κωνωπωειδϊν ςτθν Ρ.Δ.Ε ετϊν 20222024,προχπολογιςμοφ μζχρι του ποςοφ των …………………………………………. ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου
ΦΡΑ»

Στθν Ράτρα ςιμερα τθν

…/…/20.., θμζρα …………… μεταξφ αφενόσ:

2. Τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, που εδρεφει ςτθν Ράτρα (Ν.Ε.Ο. Ρατρϊν Ακθνϊν 32, Τ.Κ. 26110) με
ΑΦΜ 997824337 και εκπροςωπείται νόμιμα για τθν υπογραφι τθσ παροφςασ από τον
…………………………………………………., θ οποία εφεξισ κα καλείται «Ανακζτουςα αρχι» και αφετζρου
3. Τθσ εταιρείασ «…………………….» με ζδρα …………………..…………… με ΑΦΜ …………………… και θ οποία
εκπροςωπείται νομίμωσ για τθν υπογραφι τθσ παροφςασ από ……………………….. και ο οποίοσ εφεξισ κα
καλείται «Ανάδοχοσ»

και ζχοντασ υπόψθ τα παρακάτω:
1. Τισ διατάξεισ του Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ - Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ87/τ.Α/7-6-2010), όπωσ τροποποιικθκε με τον Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ85/τ.Α/11-4-2012) και τον Ν.4257/2014 (ΦΕΚ93/τ.Α/14-4-2014) και ιςχφει.
2. Το υπ’αρικμ. ΦΕΚ 4309 / τ.Β’/30.12.2016 με κζμα «Ζγκριςθ τροποποίθςθσ του Οργανιςμοφ τθσ
Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
3. Τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και
Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
4. Τθν υπ’ αρ. 186/22.12.20 (ΑΔΑ ΨΣΡ87Λ6-9Κ8) απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου Δυτικισ
Ελλάδασ με κζμα: «Ζγκριςθ του Ρροχπολογιςμοφ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ οικονομικοφ
ζτουσ 2021».Θ απόφαςθ αφοφ ελζγχκθκε ωσ προσ τθν νομιμότθτά τθσ, βρζκθκε νόμιμθ με τθν υπ’
αρικ. 2730/11.1.2021 (ΑΔΑ:6ΕΛΨΟ1Φ-ΨΥΗ) απόφαςθ του ςυντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
Ρελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου
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5. Τθν υπ’ αρικμ. 16/18-2-2021 (ΑΔΑ:90Τ27Λ6-Τ8Ω)απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου Δυτικισ
Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ του ετιςιου προγράμματοσ προμθκειϊν τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ 2021 »
6. Τθσ υπ. αρικμ. Γ1α/Γ.Ρ. 13110/1-3-2021(ΑΔΑ:Ω0Κ3465ΦΥΟ-Δ25) Εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείασ
με κζμα «Ρρογράμματα ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ των κουνουπιϊν , ςχζδιο δράςθσ, ςχετικι
ενθμζρωςθ και προφφλαξθ του κοινοφ για το ζτοσ 2021»
7. Του υπ’ αρικμ. 386/11808 εγγράφου του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Τροφίμων , με κζμα
«Εγκεκριμζνα βιοκτόνα ςκευάςματα για τθν αντιμετϊπιςθ των κουνουπιϊν»
8. Τθν υπ’ άρικμ. 150/2021(ΑΔΑ:99ΜΙ7Λ6-ΙΞΘ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρεριφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα : «Ζγκριςθ πρόταςθσ τροποποίθςθσ του τεχνικοφ δελτίου του ζργου:
«ΟΛΟΚΛΘΩΜΕΝΘ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΟΛΕΜΘΣΘ ΡΛΘΘΥΣΜΟΥ ΚΩΝΩΡΟΕΙΔΩΝ ΣΤΘΝ
ΡΔΕ» ¨προχπολογιςμόσ 4.000.000,00, χρθματοδότθςθ: ΣΑΕΡ 501 του εκνικοφ ςκζλουσ του
Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων ΡΔΕ , ζτουσ 2021 , κ.ε.:2016ΕΡ50100000 ,με αφξθςθ του
εγκεκριμζνου προχπολογιςμοφ του»
9. Τθν υπ. αρικμ. 36716/29-3-2021(ΑΔΑ 97Ε46ΜΤΛ-ΛΞΦ) απόφαςθ του Υφυπουργοφ Ανάπτυξθσ και
Επενδφςεων περί ζγκριςθσ ζνταξθσ /τροποποίθςθσ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων
(ΡΔΕ)2021 ςτθ ΣΑΕΡ 501 του ζργου ¨ΟΛΟΚΛΘΩΜΕΝΘ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΟΛΕΜΘΣΘ ΡΛΘΘΥΣΜΟΥ
ΚΩΝΩΡΟΕΙΔΩΝ ΣΤΘΝ ΡΔΕ¨
10. Τθν υπ’ άρικμ…………….. (ΑΔΑ ………..) απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ με
κζμα «……………………..
11. Τθν υπ.αρικμ……….. /2021(ΑΔΑ…………………) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρεριφζρεια
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ … ……………………
12. Αποφάςεισ ςυγκρότθςθσ επιτροπϊν παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ………….. ……………
13. Τθν υπ’αρικμ. …………………./…………….. (ΑΔΑ …………… )διακιρυξθ ……………………..
14. Τθν υπ’αρικμ……………… (ΑΔΑ …) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ ………………………………
15. Το υπ’αρικμ.πρωτ………………………. ζγγραφο του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου με το οποίο μασ κοινοποιικθκε
αντίγραφο τθσ ………………… Ρράξθσ του ……………. Κλιμακίου του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου .

ςυμφωνικθκαν, ςυνομολογικθκαν και ζγιναν αποδεκτά τα ακόλουκα:
Ο πρϊτοσ των ςυμβαλλομζνων (ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ)
Ανακζτει:
ςτο δεφτερο των ςυμβαλλομζνων (ΑΝΑΔΟΧΟΣ) τθν «……………..» ςφμφωνα με τουσ κατωτζρω
αναφερόμενουσ όρουσ και ςυμφωνίεσ τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ και αποδζχεται ανεπιφφλακτα, ςφμφωνα με
τθν υπ’ αρικμ. …………………… (ΑΔΑ …………………………………………………..) διακιρυξθ και τισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ (παράρτθμα ……………….) που αναφζρονται ςε αυτιν

και ςφμφωνα με τουσ πίνακεσ του

ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ

τθσ

……….που

…………………..……………,

αποτελοφν

αναπόςπαςτο

μζροσ

παροφςασ

ςφμβαςθσ,

για

προκειμζνου να …………………………………………, ςυνολικισ δαπάνθσ μζχρι του ποςοφ
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των …………………………. (………………………….€) ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α». Το παρόν αποτελεί τθν πλιρθ
ςυμφωνία των ςυμβαλλομζνων μερϊν και αντικακιςτά και υπεριςχφει οποιαςδιποτε αντίκετθσ ςυμφωνίασ,
ζγγραφθσ ι προφορικισ.
Σφμφωνα με τθν 20977/23-8-2007 (ΦΕΚ 1673/Β/23.8.2007) κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και
Επικρατείασ «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊν του Ν. 3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με τον Ν.
3414/2005» θ εταιρεία «…………………………….»,υπζβαλε τθν από ……………………………υπεφκυνθ διλωςθ του
άρκρου 8 του Ν. 1599/1986 των νομίμων εκπροςϊπων τθσ ότι δεν ζχει εκδοκεί καταδικαςτικι απόφαςθ
κατά τθν ζννοια του Άρκρου 3 του Ν. 3310/2005 όπωσ αντικαταςτάκθκε με το Άρκρο 3 του Ν. 3414/2005.

ΑΘΟ 1:
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Ο πρϊτοσ από τουσ ςυμβαλλόμενουσ με τθν προαναφερόμενθ ιδιότθτά του ανακζτει ςτον δεφτερο των
ςυμβαλλομζνων, κατόπιν ανοικτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ άνω των ορίων για τθν ανάδειξθ αναδόχου
για το ζργο: «Ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ και καταπολζμθςθ πλθκυςμοφ κωνωπωειδϊν ςτθν Ρ.Δ.Ε ετϊν
…………………..»

,προχπολογιςμοφ

μζχρι

του

ποςοφ

των

………………………………………….

ευρϊ

ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ
προςφορά βάςθ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ-τιμισ, ςφμφωνα με τουσ κατωτζρω αναφερόμενουσ όρουσ και
ςυμφωνίεσ τισ οποίεσ αποδζχεται ανεπιφφλακτα και ςφμφωνα με τισ υποχρεϊςεισ του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ
Αϋ, που αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.

ΑΘΟ 2:
ΔΙΑΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται ςε τρία χρόνια (2022-2024), ιτοι από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ
ςφμβαςθσ και λιγει τθν 31/12/2024.
Για τα επιμζρουσ ςτάδια υποβολισ των παραδοτζων ορίηονται τμθματικζσ προκεςμίεσ όπωσ αναφζρονται
ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ και ςτο Ραράρτθμα…….…… τθσ διακιρυξθσ.

Θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσμπορεί να παρατείνεται(χωρίσ αφξθςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου)
μετά από αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ μζχρι το 50% αυτισ φςτερα από ςχετικό αίτθμα του
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αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ
περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του αναδόχου. Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ
ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, αν λιξει θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω,
διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν ανακζτουςα αρχι τα παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ
κθρφςςεται ζκπτωτοσ.Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ
διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε επιβάλλονται εισ βάροσ
του ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 5.2.2 τθσ παροφςασ.

AΘΟ 3:
ΑΜΟΙΒΘ-ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ
Θ αμοιβι του Αναδόχου

ορίηεται

μζχρι του ποςοφ των

…………………..(……………………….€) ,

ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α.»
Στθν τιμι ςυμπεριλαμβάνονται………………………………………………..
Θ χρθματοδότθςθ γίνεται μζςω του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
με αρικ. ενάρικ. ζργου 2016ΕΡ50100000 τθσ ΣΑΕΡ 501.
Θ καταβολι τθσ ςυμβατικισ αμοιβισ κα γίνεται τμθματικά ςε 12 ιςόποςεσ δόςεισ , 4 ανά ζτοσ, ανάλογα µε
τθν πορεία υλοποίθςθσ του κάκε παραδοτζου του ζργου, μετά από πιςτοποιιςεισ του εκτελεςκζντοσ
ζργου από τισ αρμόδιεσ ανά Ρεριφερειακι Ενότθτα Επιτροπζσ Ραρακολοφκθςθσ και Ριςτοποίθςθσ του
Ζργου και τθν παραλαβι από τθν Επιτροπι Συντονιςμοφ και Ραραλαβισ του Ζργου των παραδοτζων που
περιγράφονται κατωτζρω. Ο ζλεγχοσ και θ πιςτοποίθςθ των εργαςιϊν κα πραγματοποιείται µε επιτόπιουσ
ελζγχουσ ι/και µζςω τθλεματικισ βάςει των οποίων θ αρμόδια Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ριςτοποίθςθσ
του Ζργου κα ςυντάςςει τα πρακτικά παρακολοφκθςθσ του ζργου. Αντίςτοιχα, θ Επιτροπι Συντονιςμοφ και
Ραραλαβισ του Ζργου, πζραν των πρακτικϊν που ςυντάςςουν οι ανά Ρ.Ε. Επιτροπζσ Ραρακολοφκθςθσ και
Ριςτοποίθςθσ, μπορεί να διενεργεί κάκε τφπου ελζγχουσ ςτον τρόπο που ο Ανάδοχοσ εκτελεί το ζργο
προκειμζνου να προβαίνει ςτθν παραλαβι του ζργου και να ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα τμθματικισ
παραλαβισ.
Τα παραδοτζα κα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο ςτισ επιτροπζσ Ραρακολοφκθςθσ και Ριςτοποίθςθσ και
ςτθν Επιτροπι Συντονιςμοφ και Ραραλαβισ του Ζργου, θ οποία κα τα παραλαμβάνει βάςει των
υποβλθκζντων εισ αυτιν πρακτικϊν παρακολοφκθςθσ των Επιτροπϊν Ραρακολοφκθςθσ – Ριςτοποίθςθσ του
Ζργου ανά Ρεριφερειακι Ενότθτα και κα καταρτίηει ςχετικό Ρρωτόκολλο Ραραλαβισ εντόσ 20 εργάςιμων
θμερϊν το αργότερο από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ από τον Ανάδοχο, θ οποία αποδεικνφεται από τθν
θμερομθνία και τθ ςφραγίδα Ρρωτοκόλλου. Εφόςον θ προαναφερόμενθ προκεςμία παρζλκει χωρίσ ο
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Ανάδοχοσ να ζχει παραλάβει αντίγραφο του ςχετικοφ Ρρωτοκόλλου Ραραλαβισ τθσ Επιτροπισ, τότε θ
παραλαβι των Ραραδοτζων του Αναδόχου κα πραγματοποιείται αυτόματα και κα κεωρείται οριςτικι.

Θ

τμθματικι πλθρωμι τθσ αξίασ του υπό ανάκεςθ Ζργου κα γίνεται µετά τθν κοινοποίθςθ ςτον Ανάδοχο του
κάκε Ρρωτοκόλλου ι Ρρωτοκόλλων Τμθματικισ Ραραλαβισ ι τθν παρζλευςθ άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ που
αναφζρεται ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο, µε τθν προςκόμιςθ από τον Ανάδοχο ςτθν Επιτροπι
Συντονιςμοφ και Ραραλαβισ του Ζργου των νοµίµων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται
από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. Επί του ποςοφ τθσ πλθρωμισ κα γίνονται
οι προβλεπόμενεσ από τισ Εκνικζσ Διατάξεισ νόµιµεσ κρατιςεισ.
Θ καταβολι τθσ αμοιβισ ςτον ΑΝΑ∆ΟΧΟ κα γίνει ωσ εξισ:



Για τον πρϊτο χρόνο εκτζλεςθσ του ζργου
 Το 25% τουετιςιου ςυµβατικοφ

ποςοφ

κα δοκεί µε τθν παράδοςθ και οριςτικι

παραλαβι του Ρ1 Ραραδοτζου από τθν Επιτροπι Συντονιςµοφ και Ραραλαβισ του Ζργου.
 Το 25% του ετιςιουςυµβατικοφ ποςοφ µε τθν παράδοςθ και οριςτικι παραλαβι του Ρ2
Ραραδοτζου από τθν Επιτροπι Συντονιςµοφ και Ραραλαβισ του Ζργου.
 Το 25% τουετιςιου ςυµβατικοφ ποςοφ µε τθν παράδοςθ και οριςτικι παραλαβι του Ρ3
Ραραδοτζου από τθν Επιτροπι Συντονιςµοφ και Ραραλαβισ του Ζργου .


Το 25% τουετιςιου ςυµβατικοφ ποςοφ μετά τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν πεδίου του

πρϊτου ζτουσ ……….. και τθν παράδοςθ και οριςτικι παραλαβι του Ρ4 Ραραδοτζου από τθν
Επιτροπι Συντονιςµοφ και Ραραλαβισ του Ζργου.


Για τον δεφτερο χρόνο εφαρμογισ
 Το 25% τουετιςιου ςυμβατικοφ ποςοφ µε τθν παράδοςθ και οριςτικι παραλαβι του Ρ5
Ραραδοτζου από τθν Επιτροπι Συντονιςµοφ και Ραραλαβισ του Ζργου.
 Το 25% τουετιςιου ςυµβατικοφ ποςοφ µε τθν παράδοςθ και οριςτικι παραλαβι του Ρ6
Ραραδοτζου από τθν Επιτροπι Συντονιςµοφ και Ραραλαβισ του Ζργου.
 Το 25% τουετιςιου ςυµβατικοφ ποςοφ µε τθν παράδοςθ και οριςτικι παραλαβι του Ρ7

Ραραδοτζου από τθν Επιτροπι Συντονιςµοφ και Ραραλαβισ του Ζργου.
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 Το 25% τουετιςιου ςυµβατικοφ ποςοφ μετά τθν λιξθ των εργαςιϊν και τθν παράδοςθ

και οριςτικι παραλαβι του ςυνόλου του ζργου, με τθν παραλαβι του Ρ8 Ραραδοτζου από
τθν Επιτροπι Συντονιςµοφ και Ραραλαβισ του Ζργου.


Για τον τρίτο χρόνο εφαρμογισ
 Το 25% τουετιςιου ςυμβατικοφ ποςοφ µε τθν παράδοςθ και οριςτικι παραλαβι του
Ρ9Ραραδοτζου από τθν Επιτροπι Συντονιςµοφ και Ραραλαβισ του Ζργου.
 Το 25% τουετιςιου ςυµβατικοφ ποςοφ µε τθν παράδοςθ και οριςτικι παραλαβι του
Ρ10 Ραραδοτζου από τθν Επιτροπι Συντονιςµοφ και Ραραλαβισ του Ζργου.
 Το 25% τουετιςιου ςυµβατικοφ ποςοφ µε τθν παράδοςθ και οριςτικι παραλαβι του

Ρ11 Ραραδοτζου από τθν Επιτροπι Συντονιςµοφ και Ραραλαβισ του Ζργου.
 Το 25% τουετιςιου ςυµβατικοφ ποςοφ μετά τθν λιξθ των εργαςιϊν και τθν παράδοςθ

και οριςτικι παραλαβι του ςυνόλου του ζργου, με τθν παραλαβι του Ρ12 Ραραδοτζου
από τθν Επιτροπι Συντονιςµοφ και Ραραλαβισ του Ζργου.
Ωσ ετιςιο ςυμβατικό ποςό λογίηεται το ζνα τρίτο τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αμοιβισ του ζργου.
Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, κακϊσ και
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον
ζλεγχο και τθν πλθρωμι.

Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ
νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο που
προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:
α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει)
β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ,
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και
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Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/20162Ο χρόνοσ, τρόποσ και θ διαδικαςία
κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν (0,02%), κακϊσ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα για τθν εφαρμογι τθσ
ωσ άνω κράτθςθσ εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και
Τουριςμοφ και Οικονομικϊν τθσ παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016.
γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και και κρατιςεων τθσ
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν
(άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) .
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%.
Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου
ειςοδιματοσ αξίασ 8% επί του κακαροφ ποςοφ.
Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ των διατάξεων τθσ κείμενθσ νοµοκεςίασ περί νοµίµων κρατιςεων ι/και
φόρου ειςοδιµατοσ ι οποιαδιποτε άλλθ τροποποίθςθ/ςυµπλιρωςθ τυχόν διατάξεων, οι όροι τθσ
ςφµβαςθσ, ςυμμορφϊνονται µε τισ νζεσ διατάξεισ.

ΑΘΟ 4:
ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ
Σαν εγγφθςθ για τθν τιρθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ ο Ανάδοχοσ προςκόμιςετισ υπ’ αρικμόν
……………………………….,……………………….,………………………. Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ Καλισ Εκτζλεςθσ τθσ Τράπεηασ
……………………………, με θμερομθνία ζκδοςθσ …………………..,……………………………..,…………………………………. ποςοφ
……………………… ,……………………….,……………………€ αντίςτοιχα , που αντιπροςωπεφουν το 5% τθσ ςυμβατικισ
αμοιβισ χωρίσ Φ.Ρ.Α., θ οποίεσ κα του επιςτραφοφν τμθματικά μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι
παραλαβι του αντικειμζνου κατά το ποςό που αναλογεί ςτθν αξία του μζρουσ του τμιματοσ των
υπθρεςιϊν που παραλιφκθκε οριςτικά .
Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει
εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των
παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.

2

Ο χρόνοσ, τρόποσ και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν, κακϊσ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα για τθν
εφαρμογι τθσ ωσ άνω κράτθςθσ εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και
Τουριςμοφ και Οικονομικϊν τθσ παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016
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Θ Ανακζτουςα Αρχι εισ ουδεμία επιβάρυνςθ κα υποβλθκεί ςε περίπτωςθ μθ ζγκαιρθσ επιςτροφισ τθσ
εγγυθτικισ επιςτολισ λόγω κακυςτζρθςθσ τθσ οριςτικισ παραλαβισ με υπαιτιότθτα του Αναδόχου ι μθ
ζγκαιρθσ αναηιτθςθσ αυτισ από τον Ανάδοχο.

ΑΘΟ 5:
ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει με δικά του μζςα, προςωπικό και δαπάνεσ τθν παροχι των υπθρεςιϊν που
προςδιορίηονται ςτο Ραράρτθμα Α τθσ παροφςασ, ςτθν αναλυτικι διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ και τθν
προςφορά του Αναδόχου. Για τθν εκτζλεςθ του ζργου ο Ανάδοχοσ κα διακζτει το προςωπικό, τουσ
ςυνεργάτεσ του και το υλικοτεχνικό εξοπλιςμό ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ παροφςασ και κα παρζχει ςτθν
Ανακζτουςα Αρχι κάκε πλθροφορία, τθν οποία αυτόσ κα απαιτεί ςε ςχζςθ με τθν υλοποίθςθ τθσ παροφςασ.
Ο ανάδοχοσ του ζργου τθσ παροφςθσ δεςμεφεται να ςυνεργάηεται με τθ Επιβλζπουςα Υπθρεςία και τισ
Επιτροπζσ Ραρακολοφκθςθσ και Ριςτοποίθςθσ του Ζργου των Ρ.Ε και να ενεργεί ςυντονιςμζνα με αυτζσ κακ’
όλθ τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του ζργου του, προκειμζνου να επιτευχκεί άρτια υλοποίθςθ του ςυνολικοφ
ζργου καταπολζμθςθσ των κουνουπιϊν ςτθν Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ.
Ο Ανάδοχοσ εγγυάται τθν άμεςθ εκτζλεςθ του ζργου, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ επιςτιμθσ και τθσ τζχνθσ
και είναι υπεφκυνοσ για τθν επιςτθμονικι, τεχνικι αρτιότθτα και εγκυρότθτα του ζργου ςφμφωνα με τουσ
όρουσ τθσ παροφςασ. Κάκε ελάττωμα ι παράλειψθ, ουςιϊδθσ ι μθ, επανορκϊνεται από τον Ανάδοχο χωρίσ
επιπλζον δαπάνθ.
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυμμορφϊνεται προσ τισ υποδείξεισ και οδθγίεσ των Επιτροπϊν του άρκρου
………………τθσ παροφςασ εντόσ των κακοριςμζνων από τθν παροφςα Σφμβαςθ χρονικϊν ορίων.
Θ επίβλεψθ δεν κα απαλλάςςει τον Ανάδοχο από τθν ευκφνθ του για ελαττϊματα, ςφάλματα, ανακρίβειεσ ι
παραλείψεισ που κα διαπιςτωκοφν κατά τθν παραλαβι του ζργου, και τα οποία ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να
διαμορφϊςει ςφμφωνα με το Άρκρο 8 τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ, ζςτω και αν αυτά δεν διαπιςτϊκθκαν κατά
τθν εξζλιξθ του ζργου. Τθν ίδια υποχρζωςθ και ευκφνθ ζχει ο Ανάδοχοσ για οποιοδιποτε ελάττωμα, κρυφό ι
μθ ςφάλμα, ανακρίβεια ι παράλειψθ διαπιςτωκεί μετά τθν παράδοςθ και παραλαβι του ζργου. Ιδιαίτερθ
μζριμνα κα δοκεί ςτθν προςταςία των κατοίκων.
O Ανάδοχοσ κα προμθκεφεται με δικι του ευκφνθ τα κατάλλθλα και εγκεκριμζνα από τισ αρμόδιεσ Εκνικζσ
Αρχζσ ςκευάςματα τα οποία και κα αποκθκεφει ςε κατάλλθλο χϊρο και ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ ορκισ
αποκικευςθσ και φφλαξθσ γεωργικϊν φαρμάκων, ενϊ θ Διευκφνουςα Υπθρεςία κα διενεργεί κατά τθν κρίςθ
τθσ και ςε τακτά χρονικά διαςτιματα τουσ απαραίτθτουσ ελζγχουσ καταλλθλότθτασ αυτϊν των
ςκευαςμάτων.
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Ο Ανάδοχοσ οφείλει να εφαρμόςει ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του Ζργου τισ ςχετικζσ Διαδικαςίεσ και Οδθγίεσ,
όπωσ κα του υποδειχκοφν από τισ Επιτροπζσ του Άρκρου …………………….. τθσ παροφςασ. Σε κάκε περίπτωςθ
κα εφαρμοςτοφν πλιρωσ τα προβλεπόμενα ςτθν εγκφκλιο με Αρ Ρρωτ……………………………………. του
Υπουργείου Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ.
Τον Ανάδοχο βαρφνουν δαπάνεσ ςχετικζσ με αποηθμιϊςεισ καταςτροφϊν και δαπάνεσ ςχετικζσ με
αποηθμιϊςεισ για κάκε κετικι και αποκετικι ηθμία, διαφυγόντα κζρδθ και ατυχιματα ςτο προςωπικό που κα
απαςχολθκεί ι βλάβεσ ςε τρίτα πρόςωπα ι βλάβεσ ςτθν πανίδα ι βλάβεσ ςε πράγματα. Ο Ανάδοχοσ
αναλαμβάνει τθν ευκφνθ, αςτικι ι ποινικι, για όλα τα παραπάνω ακόμα κι αν ςυμβοφν τυχαία, ςτο μζτρο
που το ζργο κα εκτελεςτεί με ευκφνθ και επιμζλειά του. Για το ςκοπό αυτό ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να λάβει
όλα τα απαραίτθτα μζτρα για τθν αςφάλεια του προςωπικοφ που κα απαςχολθκεί ςτο ζργο και να εφαρμόηει
όλεσ τισ κείμενεσ νομικζσ διατάξεισ.

ΑΘΟ 6:
ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ
Θ Ανακζτουςα Αρχι αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να παρζχει το ςφνολο των εγγράφων, εντφπων και λοιπϊν
ςτοιχείων που απαιτοφνται, κακϊσ και κάκε διευκόλυνςθ και υποςτιριξθ προσ τον Ανάδοχο, προκειμζνου
αυτόσ να ανταποκρικεί απρόςκοπτα ςτισ υποχρεϊςεισ και γενικότερα να εξαςφαλιςτεί θ ομαλι και
εποικοδομθτικι ςυνεργαςία μεταξφ των ςυμβαλλομζνων.

ΑΘΟ 7
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΡΑΑΛΑΒΘΣ ΚΑΙ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ-ΡΑΑΔΟΤΕΑ
Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ παραλαβι του ζργου από τον ανάδοχο είναι
αρμοδιότθτα τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ (Διεφκυνςθ Δθμόςιασ Υγείασ)και των ςυνεπικουροφντων αυτιν
αρμοδίων οργάνων, ιτοι των Επιτροπϊν Ραρακολοφκθςθσ και Ριςτοποίθςθσ ζργου ανά Ρεριφερειακι
Ενότθτα και τθσ Επιτροπισ ςυντονιςμοφ και Ραραλαβισ του Ζργου,θ οποία και κα ειςθγείται ςτο αρμόδιο
αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ
ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων
λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου
και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016.
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Ο Ανάδοχοσ κα παραδίδει τα παραδοτζα που προβλζπονται ςτο Ραράρτθμα ……………… τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ τόςο ςτισ αρμόδιεσ Επιτροπζσ Ραρακολοφκθςθσ –Ριςτοποίθςθσ του Ζργου όςο και
ςτθνΕπιτροπι Συντονιςμοφ και Ραραλαβισ του Ζργου, με αναλυτικι Ζκκεςθ Ρεπραγμζνων για κάκε
Ρεριφερειακι Ενότθτα. Οι εκκζςεισ κα περιλαμβάνουν αναλυτικά το ςφνολο των δεδομζνων που αφοροφν
τθν πορεία εξζλιξθσ του ζργου, όπωσ απολογιςμοφσ εργαςιϊν, αρικμοφσ ελζγχων και ψεκαςτικζσ εφαρμογζσ
ανά Ρεριφερειακι Ενότθτα, Διμο και οικιςμό, ζκτακτεσ δράςεισ, καταναλωκζντα ςκευάςματα, ςυλλιψεισ
ακμαίων κουνουπιϊν, παρατθριςεισ, προβλιματα κακϊσ και ότι άλλο κρίνεται αναγκαίο να αναφερκεί.

Τα παραδοτζα του ζργου είναι τα ακόλουκα:


……………………………..



…………………………



……………………………..

ΑΘΟ 8:
ΑΡΟΙΨΘ ΡΑΑΔΟΤΕΩΝ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΘ
Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι /και παραδοτζων
*τα παραδοτζα ορίηονται ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ], με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με
απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων
αυτϊν με άλλα, που να είναι ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται
από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ
προκεςμία που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ
διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο δε ανάδοχοσ υπόκειται ςε ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν.
4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2.2 τθσ παροφςασ, λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ.
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν
προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται
ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ.

ΑΘΟ 9
ΡΟΙΝΙΚΘ ΘΤΑ
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Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και
μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, με
αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ.
Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ:
α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ προβλεπόμενθσ
ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ τμθματικϊν/ενδιαμζςων προκεςμιϊν τθσ αντίςτοιχθσ
προκεςμίασ [*τα παραδοτζα ορίηονται ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ+ επιβάλλεται ποινικι ριτρα
2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα,
β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΡΑ επί τθσ ςυμβατικισ
αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα,
γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ επιβαλλόμενεσ
για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ
απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ
παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με τθν προχπόκεςθ
ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ.
Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου.
Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο
ζκπτωτο.

ΑΘΟ 10
ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ
Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να υποκαταςτακεί από άλλον ςτθν υποχρζωςι του για τθν παροχι
των Υπθρεςιϊν του Ραραρτιματοσ Α.

ΑΘΟ 11
ΚΘΥΞΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΕΑ ΕΚΡΤΩΤΟΥ-ΚΥΩΣΕΙΣ
Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από
τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του
υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που είναι ςφμφωνεσ με τθν
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ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,
λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων
Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των
ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ οποία δεν
μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ
παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από τθν
άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.
Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, μετά από κλιςθ του για παροχι
εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ:
ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,
Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ του
αναδόχου από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων.

ΑΘΟ 12
ΕΜΡΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΘΤΑ ΚΑΙ ΡΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διατθρεί μυςτικι κάκε εμπιςτευτικι πλθροφορία που περιζρχεται
ςτθν αντίλθψι του ςτο πλαίςιο τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και δεν κα αποκαλφπτει εμπιςτευτικζσ
πλθροφορίεσ ςε τρίτον χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι ςυμφωνία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ενϊ κα τισ
αποκαλφπτει μόνο ςε όςουσ υπαλλιλουσ-ςυνεργάτεσ του αςχολοφνται άμεςα με το περιεχόμενο τθσ
παροφςασ, διαςφαλίηοντασ ότι αυτοί είναι εν γνϊςει και τθροφν τθν υποχρζωςθ εχεμφκειασ. Ειδικότερα το
ςφνολο των πλθροφοριϊν, των δεδομζνων, των προκυπτόντων ςυμπεραςμάτων και οτιδιποτε ζχει ςχζςθ με
τθν παροχι των Υπθρεςιϊν του Άρκρου 1 είναι και κεωροφνται εμπιςτευτικά («εμπιςτευτικζσ εργαςίεσ» κατά
τθν ζννοια του Άρκρου 676 του Αςτικοφ Κϊδικα) και γενικϊσ καλφπτονται από τθν υποχρζωςθ εχεμφκειασ.
Ο Ανάδοχοσ απαγορεφεται να κάνει οποιαδιποτε χριςθ ι εκμετάλλευςθ, με αντάλλαγμα ι
χωρίσ αυτό, των κάκε είδουσ ςτοιχείων του Ζργου.
Ο Ανάδοχοσ βεβαιϊνει και εγγυάται ότι είναι νόμιμοσ δικαιοφχοσ και χριςτθσ όλων των
απαιτοφμενων αδειϊν και ςυμβάςεων χριςθσ ι εκμετάλλευςθσ λογιςμικοφ, των ευρεςιτεχνιϊν, τθσ
τεκμθρίωςθσ των ςχεδίων, των προτφπων και των μεκόδων που κα χρθςιμοποιθκοφν από αυτόν και το
προςωπικό ι ςυνεργάτεσ του.

ΑΘΟ13
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ΑΝΩΤΕΑ ΒΙΑ
Στθν περίπτωςθ κατά τθν οποία γεγονότα ι ςυνκικεσ αντικειμενικισ ανωτζρασ βίασ
καταςτιςουν αδφνατθ τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων ενόσ ςυμβαλλομζνου προσ τον άλλον, όπωσ
προβλζπονται από αυτι τθν Σφμβαςθ, το ςυμβαλλόμενο αυτό μζροσ υποχρεοφται να ειδοποιιςει γραπτά το
άλλο αμελλθτί. Στθν περίπτωςθ αυτι τα ςυμβαλλόμενα μζρθ αποδεςμεφονται αηθμίωσ από τισ υποχρεϊςεισ
τουσ από τθν παροφςα Σφμβαςθ.

ΑΘΟ 14
ΤΟΡΟΡΟΙΘΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν
γνωμοδότθςθσ τθσ κακ’φλθν αρμόδιασ υπθρεςίασ.
Θ Σφμβαςθ αυτι μπορεί να παρατακεί ι να τροποποιθκεί μόνον εγγράφωσ και με τθν ςφμφωνθ γνϊμθ και
των δφο ςυμβαλλομζνων.
Θ μθ άςκθςθ δικαιωμάτων ι παράλειψθ υποχρεϊςεων από οποιοδιποτε ςυμβαλλόμενο μζροσ ι θ ανοχι
καταςτάςεων αντίκετων προσ τουσ όρουσ τθσ παροφςασ ι θ κακυςτζρθςθ λιψθσ των μζτρων που ορίηονται
ςε αυτιν ι ςτο Νόμο από οποιοδιποτε ςυμβαλλόμενο μζροσ, δεν αποτελεί παραίτθςθ των ςυμβαλλόμενων
μερϊν από τα δικαιϊματά τουσ που αναγνωρίηονται από τθν παροφςα Σφμβαςθ.

ΑΘΟ 15
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΛΥΣΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Θ Ανακζτουςα αρχι δικαιοφται να καταγγείλει τθ Σφμβαςθ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
Ο Ανάδοχοσ δεν υλοποιεί το Ζργο με τον τρόπο που ορίηεται ςτθ Σφμβαςθ παρά τισ προσ τοφτο
επανειλθμμζνεσ οχλιςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ διά των αρμοδίων υπθρεςιϊν του, ςφμφωνα και με το
άρκρο…………………. τθσ παροφςασ.
Ο Ανάδοχοσ ανακζτει εργαςίεσ υπεργολαβικά χωρίσ να ζχει δθλωκεί και χωρίσ τθν άδεια τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ.
Ο Ανάδοχοσ πτωχεφςει, τεκεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι εκκακάριςθ, λυκεί ι ανακλθκεί θ άδεια
λειτουργίασ του ι γίνουν πράξεισ αναγκαςτικισ εκτελζςεωσ ςε βάροσ του, ςτο ςφνολο ι ςε ςθμαντικό μζροσ
των περιουςιακϊν του ςτοιχείων.
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Εκδίδεται τελεςίδικθ απόφαςθ κατά του Αναδόχου για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ του επαγγζλματόσ
του.
Μετά από καταγγελία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για λφςθ τθσ Σφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται:
Να απόςχει από τθ διενζργεια οποιαςδιποτε εργαςίασ, ζργου, παροχισ υπθρεςιϊν ι εκτζλεςθσ
υποχρεϊςεϊσ του που πθγάηει από τθ Σφμβαςθ, πλθν εκείνων που επιβάλλονται για τθν διαςφάλιςθ
προϊόντων, εργαςιϊν και εγκαταςτάςεων.
Να παραδϊςει, ςε χρόνο που κα προςδιορίςει θ Ανακζτουςα Αρχι, όποιο ζργο, εργαςία ι προϊόν
(ολοκλθρωμζνο ι μθ) ζχει εκπονιςει ι ζχει ςτθν κατοχι του κακϊσ και τα πάςθσ φφςεωσ υποςτθρικτικά
ζγγραφα και μζςα και να μεριμνιςει όπωσ οι Υπεργολάβοι και ςυνεργάτεσ του πράξουν το ίδιο.
Το ςυντομότερο δυνατό μετά τθν καταγγελία τθσ Σφμβαςθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι βεβαιϊνει τθν αξία του
παραςχεκζντοσ μζρουσ του Ζργου, κακϊσ και κάκε οφειλι ζναντι του Αναδόχου κατά τθν θμερομθνία
καταγγελίασ.
Θ Ανακζτουςα Αρχι αναςτζλλει τθν καταβολι οποιουδιποτε ποςοφ πλθρωτζου, ςφμφωνα με τθ Σφμβαςθ
προσ τον Ανάδοχο μζχρισ εκκακαρίςεωσ των μεταξφ τουσ υποχρεϊςεων και θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ
εκτζλεςθσ καταπίπτει. Μετά τθν λφςθ τθσ ςφμβαςθσ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αποκαταςτιςει κάκε κετικι
ι αποκετικι ηθμία που προκαλείται εκ του λόγου αυτοφ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι.
Πλοι οι όροι τθσ παροφςασ κεωροφνται ουςιϊδεισ, θ δε παράβαςθ οποιουδιποτε από αυτοφσ από τουσ
ςυμβαλλόμενουσ αποτελεί ουςιϊδθ λόγο καταγγελίασ τθσ παροφςασ και άρςθσ των υποχρεϊςεων που
απορρζουν από αυτιν. Αυκαίρετθ καταγγελία τθσ παροφςασ δε γίνεται δεκτι από κανζνα από τα δφο
αντιςυμβαλλόμενα μζρθ.
ΑΘΟ 16
ΑΧΕΣ ΕΦΑΜΟΗΟΜΕΝΕΣ ΣΤΘ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι:
α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, τισ υποχρεϊςεισ τουσ που
απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ,
που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ
διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα
Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ
δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ
(Άρκρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016)
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β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ,
αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.
γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που ζχουν
χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ.

ΑΘΟ 17
ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Θ παροφςα προμικεια διζπεται από τθν Ελλθνικι και Κοινοτικι Νομοκεςία, ςυμπλθρωματικά δε
εφαρμόηονται οι ςχετικζσ διατάξεισ του Αςτικοφ Κϊδικα και κάκε διαφορά που κα προκφψει μεταξφ τθσ
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΘΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, θ οποία κα αφορά τθν εκτζλεςθ, τθν εφαρμογι ι γενικά
τισ ςχζςεισ που δθμιουργοφνται από αυτι, κα λυκεί από τα εδρεφοντα ςτθν Ράτρα αρμόδια δικαςτιρια.
Είναι αυτονόθτο ότι πριν από οποιαδιποτε προςφυγι ςτα δικαςτιρια, τα ςυμβαλλόμενα μζρθ κα
καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για φιλικι διευκζτθςθ των διαφορϊν που ενδεχόμενα να αναφφονται
μεταξφ τουσ.
Αφοφ ςυντάχκθκε θ παροφςα ςφμβαςθ, διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε το περιεχόμενο τθσ, υπογράφτθκε από
τουσ ςυμβαλλόμενουσ ςε 4 (τζςςερα) όμοια αντίτυπα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για τθν Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ

…………………………………………

Για τον ανάδοχο

………………………………..
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ-ΔΗΜ/ΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Σαχ. Δ/νςη :Πανεπιςτημίου 254, (κτίριο β΄)
26443, Πάτρα
Πληροφορίεσ : Α.Ζυγοφρα
Σηλζφωνο : 2613 613401
Fax
: 2613 613333
Ιςτοςελίδα : www.pde.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ
Η Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ μετά από τθν υπ αρικμ. …….…./2021 (ΑΔΑ ……………………) απόφαςθ τθσ
Οικονομικισ Επιτροπισ.

ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ:
Ανοιχτό θλεκτρονικό διαγωνιςμό άνω των ορίων με τίτλο «Ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ και καταπολζμθςθ
πλθκυςμοφ κωνωπωειδϊν ςτθν Π.Δ.Ε ετϊν 2022-2024, προχπολογιςμοφ μζχρι του ποςοφ των 6.820.000,00
ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ» /CPV : 90922000-6
Η τελικι επιλογι γίνεται με κριτιριο τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ
βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ –τιμισ.
Διάρκεια ςφμβαςθσ-Χρόνοι παράδοςθσ : Η διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται ςε τρία χρόνια (2022-2024), ιτοι
από 1/1/2022 ι από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ εφόςον αυτι υπογραφεί ςε μεταγενζςτερθ
θμερομθνία και λιγει τθν 31/12/2024.

Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα
περίλθψθ διακιρυξθσ, ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ.
56902/215/19.05.2017 Υπουργικι Απόφαςθ (ΦΕΚ 1924/τ.Βϋ/02-06-2017) «Τεχνικζσ Λεπτομζρειεσ και
διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και τα
κακοριηόμενα ςτθν διακιρυξθ.
Η θμερομθνία ζναρξθσ υποβολισ των προςφορϊν ορίηεται θ θμζρα ………………. , …………2021 και ϊρα 15:00
μ.μ. και θμερομθνία λιξθσ υποβολισ προςφορϊν θ θμζρα …………………, …………………………….2021 και ϊρα
15:00 μ.μ.. Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα
υποβολισ προςφοράσ ςτο Σφςτθμα.
Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα γίνει θλεκτρονικά,……………….. (………) εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν, ιτοι τθν θμζρα………………………., ……………….2021 και
ϊρα 10:30 π.μ από τθν αρμόδια επιτροπι αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν. Για τα πλιρθ
τεφχθ του διαγωνιςµοφ κα παρζχεται ελεφκερθ και πλιρθσ πρόςβαςθ ςτον ιςτότοπο τθσ Περιφζρειασ
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Δυτικισ Ελλάδασ www.pde.gov.gr. Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςµό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ
(Προμθκευτζσ) απαιτείται να διακζτουν ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφµενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι και να
εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr). Η εγγυθτικι
επιςτολι ςυμμετοχισ ορίηεται ςε ποςό ίςο µε το 1% επί του προχπολογιςμοφ χωρίσ ΦΠΑ.Η εγγφθςθ καλισ
εκτζλεςθσ αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 5% τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ Φ.Π.Α.
Τα αιτιµατα για ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ – διευκρινίςεισ επί των εγγράφων του Διαγωνιςμοφ
(Διακιρυξθσ και Παραρτθμάτων τθσ) υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτο δικτυακό τόπο του Διαγωνιςμοφ µζςω
τθσ ∆ιαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ διαγωνιηόμενουσ για δϊδεκα (12) μινεσ από τθν επόμενθ τθσ
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ .Δεν γίνονται δεκτζσ εναλλακτικζσ προςφορζσ.
Περιςςότερα ςτοιχεία και πλθροφορίεσ για τθ διακιρυξθ δίδονται ςτο τθλ.: 2613 613401, αρμόδια
υπάλλθλοσ κα Α. Ζυγοφρα και επι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν θ κα Ο.Πολυχρονοποφλου τθλ. 2613620740

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ
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τθ ςυνζχεια ο Πρόεδροσ ζδωςε το λόγο ςτον κ. Λάμπο Θεόδωρο –Προϊςτάμενο τθσ Διεφκυνςθσ
Δθμόςιασ Τγείασ τθσ Π.Δ.Ε., για παροχι διευκρινιςεων επί του κζματοσ.
Εν ςυνεχεία, ο Πρόεδροσ ζδωςε το λόγο ςτουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ και μζλθ τθσ Οικονομικισ
Επιτροπισ, κ. Κατςουγκράκθ Νικόλαο

και κα Μπίλια Μαρία και τουσ ηιτθςε να εκφωνιςουν 6

αρικμοφσ από κατάςταςθ με τουσ υπαλλιλουσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε. που πλθροφν όλεσ τισ νόμιμεσ
προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςτο εν λόγω ςυλλογικό όργανο τθσ οποίασ δεν γνϊριηαν τθν αντιςτοιχία
ονομάτων και αρικμϊν, προκειμζνου να προκφψουν τα τρία τακτικά μζλθ τθσ επιτροπισ
αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ προςφορϊν του εν λόγω διαγωνιςμοφ με τουσ αναπλθρωματικοφσ
τουσ.

Κατόπιν των παραπάνω τα μζλθ τθσ επιτροπισ αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ προςφορϊν του εν
λόγω διαγωνιςμοφ ζχουν ωσ εξισ:
Σακτικά μζλθ
1.

Αδαμόπουλοσ Γεϊργιοσ, ΣΕ Επαγγελμάτων Τγείασ και Πρόνοιασ, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ

Π.Δ.Ε., ωσ Πρόεδροσ
2.

Μπρίνια Χριςτοδοφλθ-Αικατερίνθ, ΠΕ Ιατρϊν, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε.

3.

Κακαρίδθ Ελζνθ, ΠΕ Γεωτεχνικϊν, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε.

Αναπλθρωματικά μζλθ
1.

Γκολφινόπουλοσ Αριςτείδθσ, ΠΕ Γεωτεχνικϊν, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε., ωσ

Αναπλθρωτισ Πρόεδροσ
2.

Αγγελόπουλοσ Αργφριοσ, ΣΕ Επαγγελμάτων Τγείασ και Πρόνοιασ, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ

Π.Δ.Ε.
3.

Δανίκασ Δθμιτριοσ, ΠΕ Ιατρϊν, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε.

Η Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Πρόεδρο και τουσ λοιποφσ ομιλθτζσ που ανζπτυξαν τισ
απόψεισ τουσ επί ανωτζρω, κατόπιν διαλογικισ ςυηιτθςθσ και λαμβάνοντασ υπόψθ:
 Σισ διατάξεισ των άρκρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νζα
Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» περί
φςταςθσ και υγκρότθςθσ Περιφερειϊν, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 5 του ν.4071/2012
«Ρυκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ, Ενςωμάτωςθ
οδθγίασ 2009/50/ΕΚ».
 Σισ υπ’ αρικμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β’/298-2017) αποφάςεισ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου περί τροποποίθςθσ – ςυμπλιρωςθσ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ
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Δυτικισ Ελλάδασ, με τισ οποίεσ τροποποιείται – ςυμπλθρϊνεται θ υπ’ αρ. 248595/27-12/2016
Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ
4309/Β’/30-12-2016).
 Σο άρκρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «υνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο
μιςκολόγιο – βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ, εφαρμογισ του μεςοπρόκεςμου
πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015».
 Σθν υπ’ αρικμ. ΔΙΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκφκλιο του Τπουργείου Διοικθτικισ
Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ.
 Σθν αρικμ. 82/2011 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
ςχετικά με τθν ζγκριςθ του κανονιςμοφ λειτουργίασ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
(ΦΕΚ 715/τ.ΤΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ περί «Οριςμοφ Προζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΣΙΤ7Λ6-Θ3Τ) Απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου αναφορικά
με τθν εκλογι τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςχετικά με τθν εκλογι Αντιπροζδρου τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
4372/τ.Β’/05.10.2020) Περί «Μεταβίβαςθσ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε
εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ», όπωσ ιςχφει.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 135359/7491/24-05-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Οικονομικισ
Πολιτικισ & Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Οικονομικοφ – Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ
Π.Δ.Ε. – Σμιμα Προμθκειϊν.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ για τθ διενζργεια ανοικτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ άνω των
ορίων για το ζργο: «Ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ και καταπολζμθςθ πλθκυςμοφ κωνωπωειδϊν ςτθν
Π.Δ.Ε ετϊν 2022-2024», προχπολογιςμοφ 6.820.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ, χρθματοδότθςθ:
Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων / ΑΕΠ 501, κ.ε.2016ΕΠ50100000 με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν
πλζον ςυμφζρουςα από Οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ- τιμισ.
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Β) Εγκρίνει τα επιςυναπτόμενα τεφχθ του διαγωνιςμοφ ιτοι:


Σθ διακιρυξθ του ανοικτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ με τα παραρτιματα τθσ.



Σθν περίλθψθ διακιρυξθσ για τθ δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

(Ε.Ε.Ε) και ςτον Ελλθνικό τφπο, όπωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτο ειςθγθτικό μζροσ τθσ παροφςασ.

Γ) υγκροτεί τθν επιτροπι αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν του διαγωνιςμοφ, ωσ εξισ:
Σακτικά μζλθ
1.

Αδαμόπουλοσ Γεϊργιοσ, ΣΕ Επαγγελμάτων Τγείασ και Πρόνοιασ, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ

Π.Δ.Ε., ωσ Πρόεδροσ
2.

Μπρίνια Χριςτοδοφλθ-Αικατερίνθ, ΠΕ Ιατρϊν, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε.

3.

Κακαρίδθ Ελζνθ, ΠΕ Γεωτεχνικϊν, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε.

Αναπλθρωματικά μζλθ
1.

Γκολφινόπουλοσ Αριςτείδθσ, ΠΕ Γεωτεχνικϊν, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε., ωσ

Αναπλθρωτισ Πρόεδροσ
2.

Αγγελόπουλοσ Αργφριοσ, ΣΕ Επαγγελμάτων Τγείασ και Πρόνοιασ, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ

Π.Δ.Ε.
3.

Δανίκασ Δθμιτριοσ, ΠΕ Ιατρϊν, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε.

Η χρθματοδότθςθ γίνεται από Πιςτϊςεισ του Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων ΠΔΕ με αρικ.
ενάρικ. ζργου 2016ΕΠ50100000 τθσ ΑΕΠ 501, ςφμφωνα

με τθν υπ.

αρικμ. 36716/29-3-2021

απόφαςθ του Τφυπουργοφ Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων περί ζγκριςθσ ζνταξθσ /τροποποίθςθσ του
Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (ΠΔΕ)2021 ςτθ ΑΕΠ 501 του ζργου ¨ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΠΛΗΘΤΜΟΤ ΚΩΝΩΠΩΕΙΔΩΝ ΣΗΝ ΠΔΕ¨.

Σο παρόν πρακτικό αφοφ ςυντάχκθκε, διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ
Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΑ ΜΕΛΗ
Ακριβζσ απόςπαςμα από τα πρακτικά ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
Η Γραμματζασ
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