ΑΔΑ: 4ΑΓΝ7Λ6-1
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ταχ. ∆/νση: Μανωλοπούλου 31- ∆ιοικητήριο, Πύργος 27100
Πληροφορίες: Γ. Μικέογλου – Β. Στέργιου
Τηλ.:
2621360108, 2621360110
Φαξ:
2621360156

Πύργος 27 – 4 - 2011

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ: 32745/879/27 -4-2011

Ανοικτού διαγωνισµού για την ανάθεση υλοποίησης του έργου:
«Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιόδεντρων
στα πλαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής Καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς
έτους 2011 στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας».
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ανοικτό διαγωνισµό µε έγγραφες και σφραγισµένες προσφορές, για την ανάθεση υλοποίησης του έργου «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιόδεντρων στα πλαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής Καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2011 στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας»
όπως αναλυτικά περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές προϋπολογιζόµενης
αξίας 699.894 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ ).
Ο διαγωνισµός θα γίνει την 23η Μαΐου 2011 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 9 πµ
στα γραφεία της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής στο ∆ιοικητήριο
Πύργου παρουσία της Επιτροπής Παραλαβής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης
προσφορών που θα οριστεί, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή.
Οι ενδιαφερόµενοι, δύνανται να ζητήσουν από την Υπηρεσία µας τα σχετικά
έγγραφα µέχρι και την 20η Μαΐου 2011. ∆εν απαιτείται για τη λήψη αυτών κατάθεση ποσού.
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης απεστάλη στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης την 27η Απριλίου 2011.
Προκαταρκτική διακήρυξη δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 17η Μαρτίου 2011.
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ΑΡΘΡΟ 1.
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Το Π.∆. 60/2007 (Α’ 64) Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας
2004/18/Εκ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών» (Ε.Ε. L134/30-4-2004 σελ. 114)., όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005
2. Το Π.∆. 118 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (ΦΕΚ 150Α/10-07-2007) για θέµατα διαδικασίας, το οποίο αντικατέστησε το Π.∆.394/96( ΦΕΚ 202 Α 2005).
3. Οι διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247 Α 1995) «περί δηµοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
4. Ο Ν. 2522/97 (ΦΕΚ 178 Α 1997) «Περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται
της σύµβασης».
5. Το Ν. 3242/2004 «ρυθµίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης τη διοικητική
διαδικασία και τους ΟΤΑ» και ιδίως το άρθρο 5 αυτού.
6. Το Ν. 3310/9-2-2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΦΕΚ 30 Α 2005) όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3414/10-11-2005 (ΦΕΚ 279 Α 2005).
7. Τον ΚΑΝ 1564/7-9-2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 257/1-10-2005)
8. Οι διατάξεις των Ν. 2218/94 (ΦΕΚ 90 Α 1994) και Ν. 2240/94 (ΦΕΚ 153 Α 1994) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
9. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010, «περί νέας αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης» ΦΕΚ87Α /2010
10. Το Π.∆. 132/2010 «περί Οργανισµού της Π.∆.Ε.»(ΦΕΚ 125 Α’), άρθρο 17 παρ. 4α.
11. Το Π.∆. 113/2010 «περί ανάληψης Υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες»(ΦΕΚ 194 Α’/2010).
12. Την υπ’αριθµ: 610/30071/373/20.04.2011 Απόφαση Ανάληψη ∆απάνης µε α/α 2. Υ.∆.Ε.
13. Την µε αριθµό 80/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Π.∆.Ε.

ΑΡΘΡΟ 2.
Ο συνολικός εκτιµώµενος προϋπολογισµός των συµβάσεων συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ
είναι 699.894 €.

ΑΡΘΡΟ 3.
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Α. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί οι παρακάτω:
1. Έλληνες πολίτες
2. Αλλοδαποί
3. Νοµικά πρόσωπά ηµεδαπά ή αλλοδαπά
4. Συνεταιρισµοί
5. Ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν υποψήφιοι προερχόµενοι από χώρες µέλη της Ε.Ε., από
τις χώρες µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, από τις χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συµφωνία περί ∆ηµοσίων συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε στην Ελλάδα µε το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α/27-6-97, 5147), καθώς και από τρίτες χώρες που
έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης ή διµερείς συµφωνίες µε την Ε.Ε.
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Β. ∆εν γίνονται δεκτοί στο διαγωνισµό:
• Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από διαγωνισµούς ∆ηµοσίων Υπηρεσιών ή Ν.Π.∆.∆..
• Όσοι έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα που αφορά την επαγγελµατική διαγωγή τους βάσει απόφασης, η οποία έχει ισχύ δεδικασµένου.
• Όσοι έχουν προβεί σε ψευδείς δηλώσεις όσον αφορά τα απαιτούµενα για την συµµετοχή τους
σε διαγωνισµούς υποβολής προσφοράς, στοιχεία, εφόσον τούτο τεκµαίρετε από σχετικές δικαστικές αποφάσεις.
• Όσοι έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελµατικό παράπτωµα που µπορεί να διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε τρόπο.
• Όσοι έχουν τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης, παύσης των πληρωµών µε δικαστική απόφαση
και υφίσταται εκκρεµής δίκη που απειλεί να επιφέρει ολική ή µερική απώλεια του δικαιώµατος
διαχείρισης ή διάθεσης των περιουσιακών τους στοιχείων.
• Όσοι έχουν συµπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους (φυσικά πρόσωπα ή εκπρόσωποι νοµικών προσώπων).

•
•

Επίσης αποκλείονται κατά την αξιολόγηση προσφορές που:
Είναι αόριστες, ώστε να µην µπορεί να εκτιµηθούν ή είναι υπό αίρεση ή περιέχουν ελλιπή ή
ανακριβή στοιχεία.
Είναι εναλλακτικές, σε σχέση µε τις ζητούµενες υπηρεσίες.

ΑΡΘΡΟ 4.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟ ΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ∆ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Α. Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη διαδικασία ανάθεσης της παροχής των υπηρεσιών εάν:
α. βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις εθνικές νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις,
β. έχει κινηθεί εναντίον του, διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, ή οποιαδήποτε άλλη παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις εθνικές νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις,
γ. καταδικάστηκε για αδίκηµα που αφορά την επαγγελµατική διαγωγή του παρέχοντος υπηρεσίες,
βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασµένου,
δ. έχει διαπράξει επαγγελµατικό παράπτωµα που µπορεί να διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε µέσο από
τις αναθέτουσες αρχές,
ε. δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή σύµφωνα µε την
Ελληνική Νοµοθεσία,
στ. δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων και τελών σύµφωνα µε την ισχύουσα Ελληνική Νοµοθεσία,
ζ. είναι ένοχος υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών που
απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
Β. Για να λάβει κάποιος µέρος στο διαγωνισµό οφείλει να καταθέσει στην επιτροπή του διαγωνισµού µαζί µε την προσφορά του τα εξής δικαιολογητικά συµµετοχής:
α. Οι Έλληνες Πολίτες:
1. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό
2. Ποινικό µητρώο ή επαρκή ταυτοποιητικά στοιχεία (επώνυµο, όνοµα, όνοµα πατέρα, όνοµα
µητέρας, πατρικό και συζυγικό επώνυµο, χώρα γέννησης, τόπος γέννησης, έτος γέννησης)
προκειµένου η Υπηρεσία να αναζητήσει την αρνητική ή καταφατική απάντηση για την ποινική
κατάσταση του συµµετέχοντος στο διαγωνισµό.
3. Πιστοποιητικά αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου,
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και ότι επίσης δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοση απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής
διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
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4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι
είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
Για τους Έλληνες πολίτες που είναι εγκατεστηµένοι στο εξωτερικό τα παραπάνω αναφερόµενα
πιστοποιητικά εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι.
5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, από το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’
αυτό και το ειδικό επάγγελµά του ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια ∆ηµόσια
Αρχή ή Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα
που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν την διενέργεια του διαγωνισµού.
β. Οι αλλοδαποί:
1. Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό
2. Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής
Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής
τους δραστηριότητας.
3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις 3. και 4. του
εδαφίου α. του παρόντος άρθρου.
4. Πιστοποιητικό της αρµόδιας Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα
µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις.
γ. Τα Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά:
Τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων α. και β. εκτός του αποσπάσµατος ποινικού µητρώου.
δ. Οι Συνεταιρισµοί:
1. Όλα τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 1., 3. και 4. του εδαφίου α. του παρόντος άρθρου.
2. Βεβαίωση Εποπτεύουσας Αρχής, ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
ε. Ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προσφέροντα που συµµετέχει στην
Ένωση.
Εφόσον οι προσφέροντες συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους παραστατικό εκπροσώπησής τους.
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντα, που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου.
Γ. Τα νοµικά πρόσωπα θα πρέπει να δηλώσουν τα ονόµατα και τα επαγγελµατικά προσόντα των στελεχών που θα είναι υπεύθυνα για την παροχή των υπηρεσιών µε υπεύθυνη δήλωση* υπογεγραµµένη
από τον υπεύθυνο εκπρόσωπό τους όπως ο νόµος ορίζει.
(* Σηµείωση: Όπου αναφέρεται η χρήση Υπεύθυνης ∆ήλωσης αυτή θα είναι σύµφωνη µε την Απόφαση 10688985/900/Τα και Ε.Φ./12-7-2001 (ΦΕΚ 950/Β/2001) του Υπουργού Οικονοµικών. Το σχέδιο της Υ.∆. παραµένει το ίδιο µε αυτό του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986).
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∆. Αναλυτική περιγραφή απαιτούµενων στοιχείων τεχνικής ικανότητας των συµµετεχόντων στο ∆ιαγωνισµό:
Κάθε συµµετέχων στο ∆ιαγωνισµό, για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του έργου, θα πρέπει
να διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
1. Ικανότητα συγκρότησης συνεργείων για όλα τα ελαιοκοµικά διαµερίσµατα του Τοµέα εργολαβίας
του σύµφωνα µε τον ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ (Παράρτηµα)
2. Να γνωρίζει πολύ καλά την ελαιοκοµική περιοχή για την οποία εκδηλώνει ενδιαφέρον. (Σε περίπτωση εκδήλωσης προσφοράς εκτός Νοµού είναι απαραίτητη η προσκόµιση Βεβαίωσης Εµπειρίας σε
δολωµατική ∆ακοκτονία).
Ε. Άλλα δικαιολογητικά συµµετοχής:
1. Κατάσταση σύµφωνα µε τον ΠΙΝΑΚΑ ΙΙΙ ανά τοµέα
2. Μια Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία θα δηλώνονται τα παρακάτω:
α. ότι για τα αναφερόµενα στην συνηµµένη κατάσταση (ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ) ονοµατεπώνυµα αυτών
που θα εργαστούν στη δακοκτονία, έχει εξασφαλιστεί η συνεργασία µε κάθε νόµιµο τρόπο
(π.χ. υπογραφή συµβάσεων, υπεύθυνων δηλώσεων κ.λ.π.) για το χρονικό διάστηµα
10/6/2011 έως 15/11/2011.
β. ότι θα εξασφαλίσει τον απαραίτητο αριθµό ψεκαστήρων πλάτης που απαιτούν τα συνεργεία
ψεκασµού και ότι σε κάθε συνεργείο θα υπάρχουν και δύο (2) εφεδρικοί ψεκαστήρες.
γ. ότι οι υπογραφές των εργαζοµένων που αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ ΙΙΙ, στα έγγραφα, βάσει
των οποίων εξασφαλίστηκε η συνεργασία µε αυτούς, είναι γνήσιες.
δ. Ότι θα παρέχει στους ψεκαστές µέσα προστασίας (φόρµες µάσκες γάντια κ.λ.π.) όπως αναφέρονται στο άρθρο 27, Κεφ.V, παρ.2, της παρούσας προκήρυξης, τα οποία θα χρησιµοποιούν
κατά την ώρα εκτέλεσης των ψεκασµών.
ε. Ότι αποδέχεται, συντελεί, συνεργάζεται και εξασφαλίζει την ορθή εφαρµογή της χρήσης συστηµάτων GIS-GPS στους ελαιοκοµικούς τοµείς, που η εποπτεία ∆ακοκτονίας θα ορίσει.
στ. ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
Σηµείωση: Η δήλωση του εδαφίου γ δεν απαλλάσσει την υποχρέωση της θεώρησης του γνησίου
υπογραφής των συµβαλλοµένων.
Στην περίπτωση που ο συµµετέχων είναι νοµικό πρόσωπο, συνεταιρισµός ή ένωση, την υπεύθυνη δήλωση θα την υπογράψει ο νόµιµος εκπρόσωπός τους όπως ο νόµος ορίζει.
ΣΤ. Όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής και οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα.
Ζ. ∆εν χρειάζεται να προσκοµισθούν στην επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισµού οι συµβάσεις, οι υπεύθυνες δηλώσεις και τα άλλα έγγραφα µε τα οποία οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό εξασφάλισαν
τις συνεργασίες µε το προσωπικό του ΠΙΝΑΚΑ ΙΙΙ.
∆εν είναι επίσης απαραίτητο να προσκοµισθούν στην Επιτροπή Αξιολόγησης οι άδειες κυκλοφορίας των ελκυστήρων, και οι άδειες οδήγησης των οδηγών.
Αυτά ταξινοµούνται κατά τον αύξοντα αριθµό του ΠΙΝΑΚΑ ΙΙΙ, ανά τοµέα, και θα ευρίσκονται στα χέρια των διαγωνιζοµένων προκειµένου η Επιτροπή να προβεί σε τυχόν δειγµατοληπτικούς
ελέγχους κατά την αξιολόγηση των προσφορών. Τα παραπάνω καθώς και τα απαραίτητα ασφαλιστήρια συµβόλαια των ψεκαστικών συγκροτηµάτων θα είναι διαθέσιµα για έλεγχο και κατά την διενέργεια των δολωµατικών ψεκασµών.
Συµβάσεις, Υπεύθυνες δηλώσεις ή άλλα στοιχεία µε τα οποία το προσωπικό του ΠΙΝΑΚΑ ΙΙΙ
έχει συµφωνήσει για την παροχή των αυτών Υπηρεσιών σε πέραν του ενός διαγωνιζοµένου, λαµβάνονται υπόψη υπέρ του διαγωνιζόµενου προς τον οποίο το έγγραφο παροχής υπηρεσιών φέρει την
πλησιέστερη πριν το διαγωνισµό ηµεροµηνία. Σε περίπτωση που τα έγγραφα αυτά φέρουν την αυτή
ηµεροµηνία δεν λαµβάνεται κανένα υπόψη.
Όλα τα παραπάνω έγγραφα κατατίθενται µετά την αξιολόγηση των προσφορών στην ∆/νση
Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής.
Η. Σε περίπτωση αδυναµίας συγκρότησης συνεργείων ψεκασµού σε κάποιο ελαιοκοµικό διαµέρισµα,
από αυτά που παρουσιάστηκαν στο διαγωνισµό, ο εργολάβος που θα αναλάβει το έργο θα υποστεί τις
συνέπειες της ψευδούς δηλώσεως καθώς και τις συνέπειες που προβλέπονται από το διαγωνισµό για
την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης.
∆ιακήρυξη ∆ακοκτονίας 2011
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ
(1)

(2)
Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:
ΑΡΙΘ. Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ:

α/α τοµέα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ο∆ΗΓΟΥ:
ΑΡΙΘ. Α∆ΕΙΑΣ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ Ο∆ΗΓΟΥ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΨΕΚΑΣΤΗ:

(ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ)
1) Μάρκου ∆ηµήτριος
Π 443789
ΑΜ 52746
Οδηγός: Μπακόπουλος Νίκος
548972/9-6-2004
Ψεκαστής (Νάνος Κώστας)
10ος

2) Νιάρχος Θανάσης
Τ. 236987
ΑΜ:61243

Οδηγός: Πανάς Χρήστος
568778/15-6-2004
Ψεκαστής: ∆έλγας Νίκος

Σηµείωση: Οι αριθµοί κυκλοφορίας των ελκυστήρων πρέπει να φέρουν αριθµό κυκλοφορίας µεγαλύτερο του 50000 για να θεωρηθούν ως νόµιµοι κυκλοφορίας, καθόσον κατά
την πρώην ∆/νση Εγγείων Βελτιώσεων, µόνο σε αυτούς τους ελκυστήρες έχει ανανεωθεί
η άδεια κυκλοφορίας τους.
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ΑΡΘΡΟ 5.
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
1. Η χρηµατοοικονοµική ικανότητα του παρέχοντος υπηρεσίες αποδεικνύεται µε ισολογισµούς των
τριών (3) τελευταίων ετών για όσους έχουν από το νόµο υποχρέωση σύνταξης ισολογισµού, από
το οποίο να προκύπτει η οικονοµική κατάσταση της επιχείρησης.(νοµικά πρόσωπα)
2. Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω δικαιολογητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες
τις παραπάνω περιπτώσεις µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προσφέροντος
που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας του.
3. Για τους προσφέροντες που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόµο ένορκη δήλωση αυτή
µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση βεβαιωµένου του γνήσιου της υπογραφής του
δηλούντος από Αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο της χώρας του.

1.

2.

3.

4.

ΑΡΘΡΟ 6.
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα
στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ε.Ο.Χ. καθώς και των χωρών που έχουν υπογράψει
και κυρώσει την Συµφωνία για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις και έχουν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία τους
αυτό το δικαίωµα. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση.
Με την εγγυητική επιστολή – που αποτελεί αυτοτελή σύµβαση – το πιστωτικό ίδρυµα αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει ορισµένο ποσό µε µόνη τη δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να µπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγµατι υπάρχει ή αν είναι νόµιµη η απαίτηση
(κύρια οφειλή).
Οι κατωτέρω αναφερόµενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαµβάνουν καταρχήν:
α. την ηµεροµηνία έκδοσης,
β. τον εκδότη,
γ. την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται,
δ. τον αριθµό της εγγύησης,
ε. το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ. την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προσφέροντα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση,
ζ. τους όρους ότι:
(Ι) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως
(ΙΙ) το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά µέσα σε τρεις (3) ηµέρες µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση
(ΙΙΙ) σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε
πάγιο τέλος χαρτοσήµου
(ΙV) ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρµόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την
ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης.
Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό:
α. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό τουλάχιστον 5% επί του προϋπολογισµού του τοµέα εργολαβίας για τον οποίο εκδηλώνει προσφορά. Π.χ.: για τον τοµέα 1 απαιτείται εγγύηση συµµετοχής 1323 ευρώ συν το ΦΠΑ (το 5%
του προϋπολογισµού συν το Φ.Π.Α)
β. Η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 και τα ακόλουθα:
(I) τη σχετική διακήρυξη, την ηµεροµηνία του διαγωνισµού και την προς εκτέλεση εργασία
(ΙΙ) την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. (Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί δύο µήνες µετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη.
Μέχρι την 6-8-2011 τουλάχιστον)
γ. Αναγκαία στοιχεία εγγύησης συµµετοχής κατά την υποβολή της µε την προσφορά είναι:
(1) η ανάληψη της υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυµα να καταβάλει ορισµένο ποσό µε
µόνη τη δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται,
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(2) ο αριθµός της διακήρυξης,
(3) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
(4) η ηµεροµηνία έκδοσής της,
(5) τα στοιχεία του προσφέροντα υπέρ του οποίου εκδίδεται
Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συµµετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων µπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων.
5. Εγγύηση συµµετοχής που αφορά προσφέροντα στον οποίο κατακυρώθηκε η εργολαβία επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε πέντε (5)
µέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προσφερόντων που έλαβαν
µέρος στο διαγωνισµό επιστρέφονται µέσα σε πέντε (5) µέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης
της κατακύρωσης.
6. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης
α. Ο προσφέρων στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας τριών (3) γενικών δολωµατικών ψεκασµών χωρίς το ΦΠΑ
β. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης
γ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαµβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 και τα ακόλουθα:
(Ι) τον αριθµό της σχετικής σύµβασης και την προς εκτέλεση εργασία
(ΙΙ) την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει
να είναι µεγαλύτερος κατά ένα (1) µήνα από τη λήξη των εργασιών της δακοκτονίας (30
Νοεµβρίου 2011: λήξη εργασιών δακοκτονίας).
7. Εγγύηση προκαταβολής δεν θα δοθεί.
8. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται ένα (1) µήνα µετά τη λήξη των εργασιών
της δακοκτονίας.
9. Αν η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης εξαντληθεί ή µειωθεί λόγω των κυρώσεων, τότε
προ της έναρξης κάθε ψεκασµού θα πρέπει να ανατιµάται στην αρχική της τιµή.

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

ΑΡΘΡΟ 7.
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
Η προσφερόµενη τιµή θα αφορά το σύνολο των ελαιοκοµικών διαµερισµάτων ανά τοµέα του
Πίνακα ΙΙ. Σε καµιά περίπτωση δεν θα γίνονται προσφορές δεκτές που αφορούν διακεκριµένες περιοχές.
Η τιµή θα δίνεται σε ευρώ (€) και θα αναφέρεται ανά προστατευόµενο ελαιόδεντρο. Οι αριθµοί θα γράφονται αριθµητικώς µε τρία (3) δεκαδικά ψηφία και ολογράφως. Τα πέραν των
τριών δεκαδικών ψηφίων, ψηφία δεν λαµβάνονται υπόψη.
Προσφορές που αναφέρονται σε άλλο τρόπο αµοιβής του αναλαµβανόµενου έργου απορρίπτονται.
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.
Η αξία του ψεκασµού υπόκειται στις κατά τον νόµο κρατήσεις ( 3,072% για Μ.Τ.Π.Υ. και χαρτόσηµο και 8% για φόρο εισοδήµατος).
Ο Φ.Π.Α. θα βαρύνει τον εργολάβο και θα συµπεριλαµβάνεται στην τιµή προσφοράς.
Η ανώτερη τιµή δεν πρέπει να υπερβαίνει τα οριζόµενα στον ΠΙΝΑΚΑ IV ανά τοµέα και ανά
προστατευόµενο δένδρο

ΑΡΘΡΟ 8.
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ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί δικαίωµα αύξησης του αριθµού των ψεκασµών στην περίπτωση
που οι κλιµατολογικές συνθήκες ή το ύψος του δακοπληθυσµού το απαιτούν.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα εξαίρεσης περιοχών στις οποίες διαπιστώνει ότι δεν υφίστανται οι απαραίτητες προϋποθέσεις εφαρµογής του προγράµµατος (δακοκτονία εφαρµόζεται όταν η
καρποφορία ελαιόδεντρων είναι µεγαλύτερη από 25% για τις ελαιοποιήσιµες και 20% για τις βρώσιµες, εξασφαλίζεται συνεργασία µε τις τοπικές αρχές, ύπαρξη παγιδοθετών, ενώ δεν εφαρµόζεται όταν
υπάρχουν περιοχές µε οικιστική ανάπτυξη, καλλιέργειες βιολογικής γεωργίας που δεν καταπολεµούν
το δάκο, ακαλλιέργητα λιοστάσια) καθώς και διενέργειας λιγότερων ψεκασµών από αυτούς που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη αν το ύψος του δακοπληθυσµού δεν επιβάλλει τη διενέργεια ψεκασµού.
Η Υπηρεσία δύναται να αυξήσει το φυσικό αντικείµενο µέχρι ποσοστού 30% ή να το µειώσει
σε ποσοστό 50% .
ΑΡΘΡΟ 9.
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟ ΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩ Ν ΠΡΟΣΦΟ ΡΩΝ
1. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές
µέχρι την 23η Μαΐου και ώρα 8:00 πµ στη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.
2. Στον φάκελο σε κάθε προσφορά πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ Νο -»
β. Ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό.
γ. Ο αριθµός της διακήρυξης.
δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα
3. Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία µε οποιονδήποτε τρόπο και παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία την ηµεροµηνία και ώρα που προβλέπεται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
4. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή ταχυδροµικά αποστελλόµενες προσφορές δεν πληρούν
τα οριζόµενα από τις διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων του παρόντος άρθρου δεν λαµβάνονται υπόψη.
5. Εφόσον από τους ενδιαφερόµενους ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά µε τον προκηρυσσόµενο διαγωνισµό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς µέσα σε έξι (6) εργάσιµες µέρες
από τη λήψη της σχετικής αίτησης.
6. Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού, αυτές παρέχονται το αργότερο έξι (6) ηµέρες, πριν από την ηµεροµηνία που έχει οριστεί
για την υποβολή των προσφορών.
7. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να πάρουν από την Υπηρεσία µας τα σχετικά έγγραφα για τον διαγωνισµό χωρίς δαπάνη.

ΑΡΘΡΟ 10.
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
1. Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε φάκελο σφραγισµένο σε δύο αντίγραφα ο οποίος θα φέρει
τις ενδείξεις του άρθρου 9 παράγραφος 2 της παρούσας. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής:
Ο κυρίως φάκελος περιέχει δύο σφραγισµένους υποφακέλους µε τις ενδείξεις:
Α. Υποφάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» που περιέχει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τις εγγυήσεις
(εις διπλούν).
Β. Υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει την οικονοµική προσφορά (εις διπλούν)
υπογεγραµµένη από τον προσφέροντα.
Το ένα εκ των δύο αντιγράφων θα πρέπει να είναι πρωτότυπο.
Απαραίτητα τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή απόρριψης, σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο και πάντοτε µέσα στον κυρίως φάκελο.
2. Ο φάκελος οικονοµικής προσφοράς θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
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3. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει
στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη
από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών πρέπει
κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να µονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η
προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την
κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
4. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα οποία δεν
αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους
όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειµένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης. ∆ιευκρινήσεις δίνονται µόνο
όταν ζητούνται από αρµόδιο όργανο, είτε ενώπιόν του, είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας,
µετά από σχετική γνωµοδότηση του οργάνου. Σηµειώνεται ότι, από τις διευκρινήσεις που δίνονται
σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που
ζητήθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 11.
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες µέχρι 15-11-2011
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.

ΑΡΘΡΟ 12.
ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Στους διαγωνισµούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 13.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Το κριτήριο βάσει του οποίου γίνεται η ανάθεση είναι η χαµηλότερη τιµή. Σε περίπτωση ίσων
οικονοµικών προσφορών προκρίνεται ο ντόπιος εργολάβος (µόνιµη κατοικία σε ελαιοκοµικό διαµέρισµα του τοµέα) ή ο έχων εµπειρία στην εφαρµογή δολωµατικών ψεκασµών.

1.

2.
3.
4.
5.

ΑΡΘΡΟ 14.
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ
Το αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.
Το όργανο αυτό είναι τριµελής επιτροπή και θα συσταθεί, όπως προβλέπει το άρθρο 38 παράγραφος 2.α.του Π.∆. 118/2007.
Προσφορές που υποβάλλονται στην αρµόδια επιτροπή, µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες.
Αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια παρουσία των συµµετασχόντων ή νοµίµων εκπροσώπων τους εάν το επιθυµούν.
Μονογράφεται ο κυρίως φάκελος και οι δύο υποφάκελοι, αποσφραγίζεται ο υποφάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» και µονογράφονται όλα τα δικαιολογητικά.
Για την οικονοµική προσφορά ακολουθείται η ίδια παραπάνω διαδικασία.
Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών θα γίνει σε ηµέρα και ώρα που θα ανακοινωθεί από
την Επιτροπή Αξιολόγησης.
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6. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το αρµόδιο όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών
που υπέβαλαν προσφορές, καθώς και των τυχόν ελλείψεων ή παρατηρήσεων που διαπιστώθηκαν,
σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει.
7. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση
των δικαιολογητικών αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται στους προσφέροντες.
8. Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης
προσφορών, λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό καθώς επίσης και των τιµών που προαναφέρθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 15.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΑΝΑΘΕΣΗΣ
1. Στον προσφέροντα στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η υπηρεσία, αποστέλλεται σχετική
ανακοίνωση που περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
α. τον προς ψεκασµό τοµέα,
β. τον αριθµό των προστατευόµενων ελαιοδέντρων,
γ. την τιµή ανά προστατευόµενο ελαιόδεντρο,
δ. τη συµφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης µε τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων τούτων,
ε. την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης.
2. Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης που ακολουθεί έχει µόνο αποδεικτικό χαρακτήρα.
3. Ο προσφέρων στον οποίο κατακυρώθηκε η εργασία υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και τη σχετική εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.
4. Εάν ο προσφέρων στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο άρθρο 34 του Π.∆. 118/2007.
5. Σε περίπτωση που κατά τον παρόντα διαγωνισµό δεν αναδειχθεί εργολάβος ψεκασµού, τότε ο
διαγωνισµός επαναλαµβάνεται µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις την 6η Ιουνίου 2011 την
αυτή ώρα και στον αυτό χώρο.
6. Στην περίπτωση που υπάρχει µόνο µια προσφορά για τρεις ή και περισσότερους τοµείς από έναν εργολάβο, τότε ο συγκεκριµένος εργολάβος αναλαµβάνει µέχρι τρεις τοµείς.
7. Σε περίπτωση (δύο ή περισσοτέρων προσφορών για ένα τοµέα) που ο εργολάβος θα µειοδοτήσει
σε περισσότερους από δύο τοµείς αναλαµβάνει µέχρι δύο (2) τοµείς. (Για την καλύτερη εκτέλεση
της εργασίας και την δυνατότητα της Υπηρεσίας να αντικαταστήσει εργολάβο που δεν εφαρµόζει
τις συµβατικές του υποχρεώσεις).
8. Βάσει των παρ. 6 & 7 του παρόντος άρθρου, ένας εργολάβος δύναται να αναλάβει µέχρι πέντε
τοµείς , όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη.
9. Ο εργολάβος δύναται να αποσύρει την προσφορά του πριν την έναρξη αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών.
10. Εάν η προσφερόµενη τιµή είναι πολύ χαµηλή και κατά την κρίση της Επιτροπής οδηγεί σε ποιοτική υποβάθµιση της εκτελούµενης εργασίας είναι δυνατόν να απορριφθεί ο προσφέρων αυτήν.
11. Τα παραπάνω είναι αποδεκτά πάντα µε την κρίση και την σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 16.
ΣΥΜΒΑΣΗ
1. Μετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, εκδίδεται απόφαση έγκρισης αποτελέσµατος της δηµοπρασίας από τον Περιφερειάρχη και για την ανάθεση υπογράφεται σύµβαση
από τον Περιφερειάρχη ή όποιος σύµφωνα µε την ανάθεση αρµοδιοτήτων δύναται να υπογράφει
«Με εντολή Περιφερειάρχη» και τον εργολάβο.
2. Η σύµβαση περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία όπως προβλέπει το άρθρο 24 παρ. 2 (α-ια) του Π.∆.
118/2007.
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3. Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών.
4. Η σύµβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν συµφωνήσουν
προς τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου.
5. Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν όλοι οι ψεκασµοί στο τέλος της περιόδου ψεκασµών
(15-11-2011) έχουν γίνει σύµφωνα µε όλους τους όρους της προκήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 17.
ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΨΕΚΑΣΜΩΝ
Η χρονική διάρκεια των ψεκασµών διαρκεί 5 µήνες και 5 ηµέρες (από 10/6 έως 15/11).

ΑΡΘΡΟ 18.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης της έναρξης ή περάτωσης ή ενδιαµέσου διακοπής συγκεκριµένου ψεκασµού επιβάλλεται στον εργολάβο πρόστιµο τριακοσίων ευρώ (300 €) για κάθε µέρα αδικαιολόγητης καθυστέρησης των ψεκασµών.
Το ποσό παρακρατείται από την αµοιβή ή την εγγύηση.
Αν η καθυστέρηση είναι άνω των τριών (3) ηµερών ο εργολάβος κατόπιν αποφάσεως του περιφερειάρχη κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα απ΄αυτήν και επιβαρύνεται µε τη διαφορά µεταξύ δύο προσφορών για όλους τους υπόλοιπους ψεκασµούς.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, εκπίπτεται υπέρ της Περιφέρειας ∆.Ε., κατά το ποσοστό των µη
εκτελεσθέντων έργων και ο εργολάβος αποκλείεται προσωρινά ή µόνιµα του διαγωνισµού της δακοκτονίας. Επίσης καταλογίζεται σε βάρος του ζηµιά που άµεσα ή έµµεσα έχει προκύψει από τη µη εκτέλεση της σύµβασης.
Ο εργολάβος δεν κηρύσσεται έκπτωτος αν η καθυστέρηση οφείλεται στην Υπηρεσία ή σε λόγους ανωτέρας βίας. Η επίκληση λόγων ανώτερης βίας µπορεί να γίνεται αυθηµερόν (24 ώρες) και
εντός τριών (3) ηµερών η προσκόµιση των αποδεικτικών στοιχείων. ∆ιαφορετικά χάνει το δικαίωµα
να επικαλεσθεί εκ των υστέρων τους λόγους ανωτέρας βίας.
Οι Αποφάσεις του περιφερειάρχη περί καθορισµού και καταλογισµού των από την παρούσα
προβλεπόµενων κυρώσεων αποτελούν βέβαιους και εκκαθαρισµένους τίτλους απαιτήσεων της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, αναγνωρίζονται δε ως τέτοιοι από τους εργολάβους.

ΑΡΘΡΟ 19.
ΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
Ο εργολάβος κηρύσσεται έκπτωτος στις παρακάτω περιπτώσεις:
Α. Όταν δεν υπογράφει τη σύµβαση στην προθεσµία που ορίζεται από τη διακήρυξη αυτή.
Β. Όταν δεν τηρήσει τους όρους της σύµβασης.

ΑΡΘΡΟ 20.
∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ
Η διαπίστωση της καλής εκτέλεσης των ψεκασµών γίνεται µε πρακτικό που συντάσσεται και
υπογράφεται από τον Επόπτη δακοκτονίας και από τον εργολάβο ή εκπρόσωπό του και θεωρείται από
τον ∆/ντή ∆ακοκτονίας.
Το πρακτικό θα συντάσσεται βάσει των ηµερήσιων δελτίων εργασίας τα οποία θα συντάσσονται από τον εργολάβο και ένα τοµεάρχη και θα εγκρίνονται από τον Επόπτη ∆ακοκτονίας.
Τα προστατευόµενα ελαιόδεντρα θα υπολογίζονται από τη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας &
Κτηνιατρικής, βάσει των δικών της στοιχείων.
Σε περίπτωση διαφωνίας του εργολάβου ως προς την ψεκασθείσα έκταση ή άλλο θέµα παραπέµπεται σε Επιτροπή, καθοριζόµενη από το ∆/ντή Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής, η απόφαση
της οποίας είναι οριστική και τελεσίδικη και δεν υπόκειται σε κανένα ένδικο µέσο.
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ΑΡΘΡΟ 21.
ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Απαγορεύεται µε ποινή έκπτωσης η εκχώρηση από τον εργολάβο µέρους ή του συνόλου του
κατακυρωθέντος έργου, χωρίς ειδική έγκριση της Υπηρεσίας και υπογραφή της σχετικής πράξης.

ΑΡΘΡΟ 22.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ
1. Υποχρεώσεις
Ο µειοδότης στο όνοµα του οποίου θα γίνει κατακύρωση της εργασίας υποχρεούται να προσκοµίσει για την υπογραφή της σύµβασης τα εξής:
α. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύµβασης που θα συνταχθεί σύµφωνα µε τα προηγουµένως αναφερθέντα (άρθρο 6, παρ. 6 της παρούσας) και µετά να υπογράψει τη σύµβαση.
β. Αριθµό τηλεφώνου και φαξ µε το οποίο θα επικοινωνεί η Υπηρεσία µαζί του.
2. Κυρώσεις
Σε περίπτωση κατά την οποία ο µειοδότης κληθεί κατά την προηγούµενη παράγραφο και δεν
προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης, το κατά νόµο αρµόδιο όργανο γνωµοδοτεί, αφού έχει
καλέσει τον ενδιαφερόµενο για παροχή εξηγήσεων και µε απόφαση του περιφερειάρχη επιβάλλονται
αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις:
α. έκπτωση του εργολάβου από την στο όνοµά του κατακύρωση και από κάθε δικαίωµά του απ΄αυτή
β. κατάπτωση της εγγύησης συµµετοχής στο διαγωνισµό,
γ. την επανάληψη του διαγωνισµού σε βάρος του ή την ανάθεση της σε βάρος του εργασίας στους
αµέσως από αυτόν µειοδότες που έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό ή σε άλλο εργολάβο που θα αναδειχθεί καθ΄ οιονδήποτε τρόπο,
δ. τον καταλογισµό σε βάρος του της τυχόν επί πλέον διαφοράς µεταξύ της τιµής κατακύρωσης και
της τιµής στην οποία το δηµόσιο θα αναθέσει ή θα ήταν δυνατό να αναθέσει την κατακυρωθείσα
εργασία καθώς και κάθε άµεση ή έµµεση ζηµιά που θα προκύψει λόγω µη υπογραφής της σύµβασης
ε. πρόσκαιρο ή διαρκή αποκλεισµό του µειοδότη από τους διαγωνισµούς δακοκτονίας.
3. Προσδιορισµός ζηµιάς
Σε όσες περιπτώσεις η ζηµιά του δηµοσίου δεν δύναται να προσδιορισθεί βάσει αποτελεσµάτων διαγωνισµού, ο προσδιορισµός αυτής ενεργείται µε απόφαση του αρµόδιου κατά περιφέρεια οργάνου, βάσει πάντως, κατά την κρίση αυτού του στοιχείου, πάντως όµως µε βάση τις αρχές της καλής πίστης, λαµβανοµένων υπόψη και των συναλλακτικών ηθών.

ΑΡΘΡΟ 23.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΠΛΗΡΩΜΗ
Για την πληρωµή της αξίας του ψεκασµού θα προσκοµίζεται στην υπηρεσία Τιµολόγιο ή ∆ελτίο Παροχής Υπηρεσιών θεωρηµένο από την αρµόδια ∆ΟΥ καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό, που
τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή.
Η πληρωµή της αµοιβής του εργολάβου θα γίνει µετά το πέρας των ψεκασµών και τη σύνταξη
του σχετικού πρακτικού διενέργειας ψεκασµού όπως προβλέπεται από την παρούσα και θα καταβάλλεται µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος στο όνοµά του από την Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας
και σε βάρος των σχετικών πιστώσεων δακοκτονίας αµέσως µετά την προσκόµιση των προβλεπόµενων εγγράφων και λοιπών δικαιολογητικών.

ΑΡΘΡΟ 24.
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής του προσφέροντα σ’ αυτόν και της νοµιµότητας της διενέργειάς του έως και την κατακυρωτική απόφαση επιτρέπεται ένσταση.
2. Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στο αρµόδιο για τη διενέργεια του διαγωνισµού όργανο του
φορέα ως εξής:
∆ιακήρυξη ∆ακοκτονίας 2011
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Α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού
Ένσταση µπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόµενοι µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος
από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των
προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της
δηµοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.
Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο συλλογικό όργανο του φορέα που διενεργεί το διαγωνισµό
και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από τη διενέργεια
του διαγωνισµού.
Β. Κατά της συµµετοχής προσφέροντα σ’ αυτόν ή της νοµιµότητας της διενέργειας ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών.
Ένσταση µπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόµενοι κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ίδιου του
διαγωνισµού και µέχρι την επόµενη εργάσιµη µέρα.
Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το αρµόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η
σχετική απόφαση µετά από γνωµοδότηση αυτού.
Η ένσταση κατά της συµµετοχής προσφέροντα σε διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά σ’ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.
Γ. Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού έως την κατακυρωτική απόφαση:
Η ένσταση υποβάλλεται µέσα σε χρονικό διάστηµα µέχρι τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την
καταχώρηση των σχετικών αποφάσεων στο πρωτόκολλο που τηρείται για το σκοπό αυτό από την
Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό. Η ένσταση αυτή εξετάζεται από το αρµόδιο συλλογικό όργανο και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από τη λήξη
προθεσµίας υποβολής ενστάσεων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η προθεσµία των δέκα (10) εργασίµων ηµερών µπορεί να παραταθεί µε απόφαση του αρµοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου.
3. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης α) κατά της διακήρυξης, προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ύψους χιλίων ευρώ (1000 €), β) κατά της συµµετοχής προσφέροντα χιλίων ευρώ (1000 €) γ) κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ποσό χιλίων ευρώ (1000 €).
4. Το παράβολο αποτελεί δηµόσιο έσοδο και κατατίθεται στον ΚΑΕ 3741 (Παράβολο από κάθε αιτία).
5. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε φροντίδα τους.
6. Ο Προσφέρων υπηρεσίες µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν οποιασδήποτε µορφής
κυρώσεις σε βάρος του να υποβάλλει προσφυγή µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30)
ηµερών από την ηµεροµηνία καταχώρησης της σχετικής απόφασης στο πρωτόκολλο που τηρείται
για το σκοπό αυτό από το φορέα. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρµόδιο για τη διοίκηση του
φορέα όργανο ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου (της επιτροπής αξιολόγησης). Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική
προσφυγή.
7. Ο Προσφέρων έχει δικαίωµα ένδικης προσφυγής για διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται τη σύναψης σύµβασης σύµφωνα µε το νόµο 2522/97.
8. Πριν υποβάλλει την αίτηση ασφαλιστικών µέτρων ο ενδιαφερόµενος οφείλει µέσα σε προθεσµία
πέντε (5) ηµερών αφότου έλαβε γνώση µε οποιονδήποτε τρόπο της παράνοµης πράξης ή παράληψης να ασκήσει προσφυγή ενώπιον της αναθέτουσας αρχής προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά του. Η προσφυγή κοινοποιείται µε τη
φροντίδα του προσφεύγοντος στον εκπρόσωπο ή τον αντίκλητο κάθε θιγόµενου από τυχόν ολική
ή µερική παραδοχή της προσφυγής. ∆εν απαιτείται άσκηση προσφυγής κατά πράξης η οποία δέχεται εν όλω ή εν µέρει προσφυγή άλλου προσώπου. Η αναθέτουσα αρχή οφείλει να αποφανθεί
αιτιολογηµένα µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την άσκηση της προσφυγής και αν την
κρίνει βάσιµη λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία τεκµαίρεται η απόρριψη της προσφυγής. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δε θίγουν διατάξεις της κείµενης
νοµοθεσίας που προβλέπουν άσκηση διοικητικών προσφυγών κατά τη διεξαγωγή δηµοσίων διαγωνισµών.
9. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από τους προαναφερόµενους, δεν γίνονται δεκτές.
∆ιακήρυξη ∆ακοκτονίας 2011
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ΑΡΘΡΟ 25.
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
Οι πιστώσεις κατανέµονται από τον Λογαριασµό του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης που τηρείται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε τον τίτλο
«Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών», σε Περιφέρειες της χώρας αποκλειστικά και µόνο
προς κάλυψη δαπανών ∆ακοκτονίας τρέχοντος έτους.

ΑΡΘΡΟ 26.
ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
Για τα λοιπά θέµατα που δεν προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη παραπέµπουµε στις
διατάξεις των νόµων που αναφέρονται στην αρχή της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 27.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ι. ΓΕΝΙΚΑ
1. Ο εργολάβος υποχρεούται να προστατεύει όλα τα δέντρα που αναφέρονται στην προκήρυξη, ψεκάζοντας τα όσες φορές χρειαστεί µε την ίδια τιµή.
2. Οι ψεκασµοί θα γίνουν από 10/6 έως 15/11. Η έκταση και η ηµεροµηνία έναρξης του ψεκασµού
θα καθορίζεται από τη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής µετά από έγγραφη εντολή.
3. Ο εργολάβος υποχρεούται να αρχίσει τον ψεκασµό µέσα σε 24 ώρες από την ειδοποίηση εκτός αν
ορίζεται διαφορετικά στην εντολή ή αν υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας, οι οποίοι πρέπει να αναφερθούν εγγράφως εντός 24 ωρών από τον εργολάβο στην Υπηρεσία. Για αδικαιολόγητη καθυστέρηση έναρξης µιας ηµέρας, επιβάλλεται πρόστιµο τριακοσίων ευρώ (300 €).
4. Ο εργολάβος υποχρεούται να συµµορφώνεται πρόθυµα στις υποδείξεις των γεωπόνων της δακοκτονίας (Επόπτες – Τοµεάρχες).
5. Σε περίπτωση που ο ψεκασµός δε γίνεται σύµφωνα µε τους όρους και τις υποδείξεις της ∆/νσης
Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής, ο εργολάβος πέραν των κυρώσεων που αναφέρονται στα
άρθρα της παρούσας διακήρυξης δε θα αµείβεται για το εκτελεσθέν έργο την ηµέρα αυτή και θα
του καταλογίζεται και η αξία των χρησιµοποιηθέντων φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την
παρασκευή του ψεκαστικού υγρού. Επί πλέον ο χρόνος που χάθηκε µέχρι την εφαρµογή του σωστού ψεκασµού, λογίζεται σαν υστέρηση έναρξης και επιβάλλονται οι προβλεπόµενες κυρώσεις.
6. Εφόσον ο εργολάβος τηρήσει τις οδηγίες της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής για
τους ψεκασµούς, δεν φέρει ευθύνη για την αποτελεσµατικότητα των ψεκασµών.
7. Τα δακοκτόνα υλικά παρέχονται στον εργολάβο δωρεάν και παραδίδονται σ΄αυτόν από την αποθήκη της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής. Αυτά µεταφέρονται και διανέµονται στα
συνεργεία, ευθύνη εργολάβου.
Τα περισσεύµατα κάθε ψεκασµού ή όποια άλλα αποθέµατα, θα µένουν στον εργολάβο, θα φυλάσσονται σε κλειστούς και δροσερούς χώρους καλά ασφαλισµένους µέχρι τελικής παράδοσης.
Για το σκοπό αυτό θα πρέπει ο εργολάβος να ορίσει το χώρο καθώς και τον υπεύθυνο για τη φύλαξη των υλικών δακοκτονίας και να το γνωστοποιήσει εγγράφως στη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής.
8. Τα κενά δοχεία των δακοκτόνων υλικών είναι δηµόσιο υλικό και αποτελούν και αποδεικτικό υλικό
χρήσης τους. Γι΄αυτό θα τοποθετούνται χωρίς υπολείµµατα στα χαρτόκουτα που ήταν γεµάτα και
θα παραδίδονται από τον εργολάβο στην αποθήκη της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής. Θα γίνεται αυστηρός έλεγχος στη διαχείριση των υλικών και θα καταλογίζεται η αξία τους
στους υπευθύνους.
9. Ο εργολάβος θα πρέπει να ειδοποιεί τα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα για την έναρξη των ψεκασµών και
να συνεργάζεται στενά µε αυτά για τη σύνταξη προγράµµατος ψεκασµού των τοποθεσιών του
∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος ανά ηµέρα, ώστε να ειδοποιούνται τόσο οι ελαιοπαραγωγοί όσο και οι
κτηνοτρόφοι και µελισσοκόµοι.
10. Ο εργολάβος θα µεριµνά για την άριστη λειτουργία των ψεκαστικών µηχανηµάτων και ψεκαστήρων, έχοντας και αρκετά επιπλέον των απαραιτήτων σε ετοιµότητα (ρεζέρβες) ώστε να µην παρουσιάζεται καµία καθυστέρηση την ώρα των ψεκασµών.
∆ιακήρυξη ∆ακοκτονίας 2011
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11. Ο εργολάβος θα µεριµνά και θα συντελεί στην ορθή λειτουργία των GPS ((προστασία από φθορές
– σωστή χρήση αυτών από τους χειριστές των ψεκαστικών συγκροτηµάτων - αγορά αναλώσιµων
λειτουργίας τους όταν κρίνεται απαραίτητο) που θα χορηγούνται από την εποπτεία ∆ακοκτονίας.
12. Οι εργαζόµενοι θα πρέπει να έχουν την απαραίτητη από το νόµο ηλικία και µάλιστα θα πρέπει να
αποφεύγονται οι ακραίες ηλικίες (να είναι 20-60 ετών).
13. Ευθύνη του εργολάβου θα πρέπει να λάβουν γνώση όλοι οι εργάτες των τεχνικών προδιαγραφών
της δακοκτονίας.
ΙΙ. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΕΚΑΣΜΩΝ
Α. Φυτοπροστατευτικά προϊόντα
Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που θα χρησιµοποιηθούν στους δολωµατικούς ψεκασµούς
θα έχουν έγκριση για τέτοια χρήση και θα εφαρµόζονται όσα αναγράφονται στις Αποφάσεις Έγκρισής
τους.
Το βυτίο που θα αναρτάται στον ελκυστήρα και θα χρησιµοποιείται στους δολωµατικούς ψεκασµούς, θα είναι χωρητικότητας 500 λίτρων. Οι δοσολογίες των φυτοπροστατευτικών προϊόντων,
για την παρασκευή του ψεκαστικού διαλύµατος, θα δίνονται από την Εποπτεία και τους Τοµεάρχες
∆ακοκτονίας. Η ποσότητα της ελκυστικής ουσίας που προστίθεται στο ψεκαστικό διάλυµα των 500
λίτρων, θα είναι από 12-15 κιλά.
Β. Εφαρµογή
1. Κατά τον ψεκασµό θα διασπείρονται 300 cm3 περίπου ψεκαστικού διαλύµατος ανά ψεκαζόµενο
δέντρο κανονικής ανάπτυξης. Θα ψεκάζονται όλα τα δέντρα σε ελαιώνες µε αραιή πυκνότητα δέντρων (λιγότερα από 10 δέντρα στο στρέµµα), ανά δεύτερο δέντρο στους µέτριας πυκνότητας
ελαιώνες (10-18 ελαιόδεντρα ανά στρέµµα) και ανά τρίτο δέντρο στους πυκνούς ελαιώνες (περισσότερα από 18 δέντρα ανά στρέµµα).
2. Το ψεκαστικό µηχάνηµα θα πρέπει να έχει µικρή πίεση (λιγότερη από 10 atm), ώστε το ψεκαστικό υγρό να πέφτει συγκεντρωµένο µε χοντρή σταγόνα (δ>1mm) για να µπορεί να παραµένει περισσότερο χρόνο νωπό και προσελκυστικό για βόσκηση από το δάκο και να µην ξηραίνεται γρήγορα.
3. Το µπεκ θα πρέπει να κλείνει κατά τη µετάβαση από δέντρο σε δέντρο, για να µην χάνεται άσκοπα ψεκαστικό διάλυµα και για την προστασία του περιβάλλοντος.
4. Το ψεκαστικό διάλυµα θα πρέπει να κατευθύνεται στη βορινή πλευρά του δέντρου και στο εσωτερικό του φυλλώµατος ώστε να παραµένει περισσότερο χρόνο σε νωπή κατάσταση.
5. Ψεκασµοί δεν γίνονται τις απογευµατινές ώρες λόγω συνθηκών, υψηλών θερµοκρασιών, περιορισµένης δυνατότητας ελέγχων και λόγω µειωµένης κίνησης του δάκου δύο ώρες περίπου πριν τη
δύση του ηλίου.
6. Το βυτίο θα πρέπει να είναι πάντοτε καλά σφραγισµένο και µετά το τέλος των ψεκασµών να πλένεται µε σόδα.
7. Τα βυτία και οι ψεκαστές µπορεί να παίρνουν νερό από πηγές, ποτάµια, ρυάκια και πηγάδια, αν
αυτό είναι πολύ καθαρό και εξασφαλίζεται η µη επιστροφή διαλύµατος από το βυτίο. Ποτέ όµως
δεν θα προστίθενται τα εντοµοκτόνα κοντά σε αυτά.
8. Κατά την παρασκευή του ψεκαστικού διαλύµατος πρέπει να γίνεται τριπλό πλύσιµο του κενού
συσκευασίας του εντοµοκτόνου.
9. Ο εργολάβος επιβαρύνεται µε όλες τις δαπάνες καλής εφαρµογής και εξυπηρέτησης των ψεκασµών, δηλαδή µεταφορά των εργατών, των δακοκτόνων υλικών, του νερού και την παρασκευή
του ψεκαστικού διαλύµατος.
10. Για τις τοποθεσίες που δεν µπορεί να καλύψει το ψεκαστικό µηχάνηµα (έλλειψη δρόµου, µεγάλη
κλίση εδάφους, αλλεπάλληλοι περιφραγµένοι ελαιώνες κ.λ.π.) θα πρέπει ο εργολάβος να διαθέτει
ένα ψεκαστή µε ψεκαστήρα πλάτης εργαζόµενος παράλληλα µε το βυτίο, για την κάλυψη και αυτών των περιοχών. Αν οι περιοχές είναι εκτεταµένες σε ορισµένες κοινότητες τότε θα πρέπει να
συγκροτείται ένα επιπλέον συνεργείο µε ψεκαστήρες πλάτης. Οι περιοχές αυτές θα γνωστοποιηθούν από την ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής στον εργολάβο.
11. Ο εργολάβος φέρει την ευθύνη για να µην ψεκαστούν βιολογικά κτήµατα µε την προϋπόθεση ότι
αυτά έχουν σηµανθεί περιµετρικά.
12. Το ψεκαστικό διάλυµα θα παρασκευάζεται και θα χρησιµοποιείται την ίδια ηµέρα. Η αξία µη χρησιµοποιηθέντος ψεκαστικού διαλύµατος της ίδιας ηµέρας, θα καταλογίζεται στον εργολάβο εκτός
περιπτώσεων ανωτέρας βίας (π.χ. απότοµη µεταβολή του καιρού, εργατικό ατύχηµα κ.α.).
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13. Αν χρειαστεί να απορριφθεί ψεκαστικό διάλυµα θα πρέπει να ανοίγεται ειδικός λάκκος στον οποίο,
µετά το ψεκαστικό διάλυµα, θα πρέπει να προστίθεται αρκετός ασβέστης και χώµα.
14. Η διάρκεια των ψεκασµών σε καµιά περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τις πέντε (5) συνεχόµενες ηµέρες. Αδικαιολόγητη υπέρβαση µιας ηµέρας επιφέρει πρόστιµο τριακοσίων ευρώ (300 €).
15. Η απόδοση ενός ψεκαστικού συγκροτήµατος (βυτίο, οδηγός και αυλοφόρος) δεν θα υπερβαίνει τα 500 λίτρα ψεκαστικού διαλύµατος ανά ηµέρα (προστατευτικός ψεκασµός 3000 δέντρων).
Όταν πρόκειται για ψεκαστήρες πλάτης η εφαρµογή ψεκαστικού υγρού ανά ψεκαστή δεν θα
υπερβαίνει τα 150 λίτρα/ηµέρα (προστατευτικός ψεκασµός 500 δέντρων)
16. Με την σύµφωνη γνώµη της Εποπτείας ∆ακοκτονίας µπορεί η απόδοση ψεκαστικού συγκροτήµατος να αυξηθεί στα 1000 λίτρα ηµερησίως όταν προβλέπονται αντίξοες συνθήκες ( βροχές , άνεµοι, κ.α. ) και κατεπείγει η εκτέλεση του έργου.
ΙΙΙ. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΨΕΚΑΣΜΩΝ
1. Ο ψεκασµός θα αρχίζει στο λυκαυγές και θα σταµατάει όταν η θερµοκρασία υπερβαίνει τους 28οC.
2. ∆εν θα γίνονται ψεκασµοί όταν πρόκειται να βρέξει ή όταν φυσάει άνεµος περισσότερο από πέντε
(5) µποφόρ.
Για την εφαρµογή των παραπάνω την ευθύνη θα φέρουν οι επόπτες και οι τοµεάρχες δακοκτονίας, οι οποίοι θα πρέπει καθηµερινά κατά τη διάρκεια των ψεκασµών να παρακολουθούν τα δελτία
καιρού.
IV. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ
Τα συνεργεία συγκροτούνται µε ευθύνη και µέριµνα του εργολάβου όπως αυτά αναφέρονται
στην παρούσα διακήρυξη.
V. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΨΕΚΑΣΤΩΝ
Με ευθύνη και δαπάνη του εργολάβου, προκειµένου να είναι ασφαλής ο ψεκαστής δακοκτονίας
θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι κανόνες ορθής εφαρµογής φυτοπροστατευτικών προϊόντων,
δηλαδή:
1. Να µην υπάρχουν διαρροές ψεκαστικού διαλύµατος από τα βυτία ή τους ψεκαστήρες.
2. Ο ψεκαστής να χρησιµοποιεί αδιάβροχα πλαστικά γάντια, να φοράει ολόσωµη αδιάβροχη
φόρµα και καπέλο, κατάλληλη µάσκα για την αποφυγή εισπνοών, γυαλιά για την προστασία
των µατιών και ελαστικές µπότες.
3. Τα γάντια µετά από κάθε εφαρµογή πρέπει να πλένονται µε σαπούνι πριν βγουν από τα χέρια
καθώς και η φόρµα µετά τη χρησιµοποίησή της.
Ο Εργολάβος ευθύνεται για κάθε µορφής ατύχηµα του προσωπικού.
VI. ΕΛΕΓΧΟΙ ΨΕΚΑΣΜΩΝ
Οι εργασίες της δακοκτονίας θα ελέγχονται από τους επόπτες και τους τοµεάρχες της δακοκτονίας. Στις ελαιοκοµικές περιοχές µε την χρησιµοποίηση συστηµάτων GIS-GPS θα ελέγχεται ακριβέστερα η καλή εκτέλεση των εργασιών και από την αποτύπωση των καταγραφών των GPS. Καθηµερινά κατά τη διάρκεια των ψεκασµών ο εργολάβος θα συµπληρώνει ένα ηµερήσιο δελτίο εργασίας
που θα του χορηγήσει η υπηρεσία, στο οποίο θα αναγράφονται τα ψεκαστικά µέσα, οι εργάτες, η ποσότητα του ψεκαστικού διαλύµατος που καταναλώθηκε, ο αριθµός των προστατευθέντων δέντρων
κ.α.
Τα ηµερήσια δελτία θα συνυπογράφονται από τον εργολάβο και τον τοµεάρχη δακοκτονίας
και θα υποβάλλονται στην υπηρεσία το αργότερο σε µια εβδοµάδα µετά το τέλος του ψεκασµού.
VII. ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η αµοιβή των εργατών είναι αποκλειστική υποχρέωση του εργολάβου και εξαρτάται από τη
συµφωνία τους µε τον εργολάβο.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ

( Υπογραφές)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ
Τοµέας

1oς

ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Κάστρο

Αριθ. προστατευόµενων
δένδρων

Απαιτούµενα
ψεκαστικά
συγκροτήµατα
ανά ηµέρα

Συνολικά
ψεκαστικά
συγκροτήµατα

Ανώτατη τιµή
προσφοράς ανά
προστατευόµενο
ελαιόδεντρο

Προϋπολογισµός σε ευρώ

210.000

14

70

0,042

26460

153.000

11

51

0,042

19278

132.000

9

44

0,040

15840

87.000

6

29

0,040

10440

Κυλλήνη

2ος

Κ. Παναγιά
Νεοχώρι

3ος

Βαρθολοµιό
Μάχου
∆ήµητρα
Καλύβια Μυρτουντίων

4ος

Λυγιά

5ος

Αµαλιάδα

276.000

19

92

0,041

33948

6ος

∆ουνέικα
Καρδαµάς
Αλποχώρι

135.000

9

45

0,040

16200

7ος

Γεράκι

105.000

7

35

0,042

13230

8ος

Χάβαρι
∆άφνη
Κεραµιδιά
∆αφνιώτισσα

219.000

15

73

0,041

26937

9ος

Αγ. Γεώργιος
Λαστέικα
Αγ. Ιωάννης
Βυτινέικα
Γρανιτσέικα
Σκουροχώρι

135.000

9

45

0,040

16200

10ος

Κατάκολο
Κορακοχώρι
Λεβεντοχωρι
Μυρτιά
Αγ. Ηλίας
Σκαφιδιά

132.000

9

44

0,039

15444
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Αριθ. προστατευόµενων
δένδρων

Απαιτούµενα
ψεκαστικά
συγκροτήµατα ανά ηµέρα

Συνολικά
ψεκαστικά
συγκροτήµατα

Ανώτατη τιµή
προσφοράς
ανά προστατευόµενο ελαιόδεντρο

Προϋπολογισµός
σε ευρώ

11ος

Βούναργο
Ξυλοκέρα
Κορυφή
Φωναίτικα
Πράσινο
Κατσαρού

183.000

13

61

0,041

22509

12ος

Αµπελώνας
Ελαιώνας
Βροχίτσα
Άγιοι Απόστολοι

165.000

11

55

0,042

20790

13ος

Λάνθι
Χαριά
Λατζόι
Μαγούλα
Ώλενα

183.000

13

61

0,041

22509

14ος

Μουζάκι
Κουτσοχέρα
Σώπι
Καράτουλα

183.000

13

61

0,042

23058

15ος

Αλφειούσα

147.000

10

49

0,042

18522

16ος

Επιτάλιο
Αγρίδι
Ανεµοχώρι
Ράχες

192.000

13

64

0,041

23616

17ος

Σαµικό
Καλλίκωµο

195.000

13

65

0,041

23985

18ος

Βρίνα

120.000

8

40

0,042

15120

19ος

∆ιάσελα
Φρίξα
Σκιλλουντία
Πλουτοχώρι

279.000

19

93

0,042

35154

20ος

Καλυβάκια
Μακρίσια

195.000

13

65

0,042

24570

21ος

Πύργος
Κολύρι

264.000

18

88

0,042

33264

22ος

Βαρβάσαινα
Παλαιοβαρβάσαινα
Σαλµώνη

234.000

16

78

0,041

28782

Τοµέας

ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ
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Αριθ. προστατευόµενων
δένδρων

Απαιτούµενα
ψεκαστικά
συγκροτήµατα ανά ηµέρα

Συνολικά
ψεκαστικά
συγκροτήµατα

Ανώτατη τιµή
προσφοράς
ανά προστατευόµενο ελαιόδεντρο

Προϋπολογισµός
σε ευρώ

23ος

Χελιδόνι
Κρυονέρι
Νεράιδα
Κλαδέος
Μάγειρα
Κοσκινά
Καυκανιά

234.000

16

78

0,042

29484

24ος

Σµίλα
Στρέφι
Ηράκλεια
Πουρνάρι
Πλάτανος
Πελόπιο

177.000

12

59

0,041

21771

25ος

Αρχαία Ολυµπία
Φλόκα
Αρχαία Πίσσα

153.000

11

51

0,041

18819

26ος

Λιναριά
Πεύκες
Κάµενα
Μουριά
Λούβρο

165.000

11

55

0,042

20790

27ος

Ξηρόκαµπος
Βασιλάκι
Ασπρα Σπίτια

153.000

11

51

0,043

19737

28ος

Ζαχάρω
Σχίνοι
Ξηροχώρι

318.000

22

106

0,041

39114

29ος

Κακόβατος
Καλίδονα
Νεοχώρι
Ταξιάρχες
Αρήνη
Ροδινά

309.000

21

103

0,041

38007

30ος

Φιγαλεία

204.000

14

68

0,043

26316

Τοµέας

ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Γενικό Σύνολο

∆ιακήρυξη ∆ακοκτονίας 2011

Αριθ. προστατευόµενων
δένδρων

Προϋπολογισµός
(€):

5.637.000

699.894
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ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ 2011 (IV)

Τοµείς ∆ακοκτονίας

Σύνολο ελαχίστων
ψεκαστικών
συγκροτηµάτων

Ανώτατη τιµή ανά
προστατευόµενο
ελαιόδεντρο

Προϋπολογισµός
(€)

1ος
2ος
3ος
4ος
5ος
6ος
7ος
8ος
9ος
10ος
11ος
12ος
13ος
14ος
15ος
16ος
17ος
18ος
19ος
20ος
21ος
22ος
23ος
24ος
25ος
26ος
27ος
28ος
29ος
30ος

14
11
9
6
19
9
7
15
9
9
13
11
13
13
10
13
13
8
19
13
18
16
16
12
11
11
11
22
21
14

0,042
0,042
0,040
0,040
0,041
0,040
0,042
0,041
0,040
0,039
0,041
0,042
0,041
0,042
0,042
0,041
0,041
0,042
0,042
0,042
0,042
0,041
0,042
0,041
0,041
0,042
0,043
0,041
0,041
0,043

26.460
19.278
15.840
10.440
33.948
16.200
13.230
26.937
16.200
15.444
22.509
20.790
22.509
23.058
18.522
23.616
23.985
15.120
35.154
24.570
33.264
28.782
29.484
21.771
18.819
20.790
19.737
39.114
38.007
26.316
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