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Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  

« Συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου καταπολέμησης 
κουνουπιών, για το έτος 2021, στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας». 

Έχοντας υπόψη : 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και το Ν. 
4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) « Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Εσωτερικών». 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α΄/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Το Π.Δ. 140/2010 (Φ.Ε.Κ. 233/Α΄/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.   

4. Τις διατάξεις του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/2014) « Διοικητικές απλουστεύσεις – 
Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – 
Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 και λοιπές ρυθμίσεις», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 υποπαράγραφος ΙΑ3 του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α΄) περί 
κατάργησης αντικατάστασης διατάξεων που αφορούν κοινωνικούς πόρους. 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση οδηγίας 2011/85/ΕΕ-Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄) «Σχετικά με την παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος από εμπορικές επιχειρήσεις». 

8. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και Πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και 
Αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 204), όπως τροποποιήθηκε µε το 
άρθρο 10 του ν. 4038/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 14) και την αριθ. 57654/22-5-2017 (ΦΕΚ Β’ 1781) 
Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας 
και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

10.Το Π.Δ. 80/2016 (Φ.Ε.Κ.145/Α/05-08-2016) «Περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες». 
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11. Τις αριθμ. οικ.184270/11852/22-12-2020 (ΦΕΚ 1085/τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) και οικ. 138928/8845/23-
09-2019 (ΦΕΚ 3550/Β΄) αποφάσεις του Περιφερειάρχη Ηπείρου σχετικά με Ορισμό Χωρικών 
Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Ηπείρου και μεταβίβαση επιπλέον αρμοδιοτήτων και 
Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους χωρικούς 
Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ηπείρου, αντίστοιχα.  

12. Την αριθμ. 183897/1-10-1985 (ΦΕΚ 655 Β΄) Υπουργική Απόφαση, περί «Καταπολέμησης 
εντόμων ή τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους». 

13.Την αριθμ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.126227/7-10-2010 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «Όροι και 
προϋποθέσεις λειτουργίας σταβλικών εγκαταστάσεων οικόσιτων ζώων». 

14.Την αριθμ. Υ1/ΓΠ/104254/19-9-2011 (ΦΕΚ Β 2109/21-9-2011) Υγειονομική Διάταξη σχετικά 
με «Μέτρα προστασίας από την ελονοσία». 

15.Το αριθμ. 2212/25479/29.2.2016 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων µε θέµα «Εγκεκριµένα σκευάσµατα για την καταπολέµηση των κουνουπιών». 

16.Το πρακτικό της συνεδρίασης της 25ης/9/2012 της Επιτροπής για την Πρόληψη και 
Αντιμετώπιση των Τροπικών Νοσημάτων του Υπουργείου Υγείας. 

17.Tις αριθμ. εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας: Υ1/Γ.Π. οικ. 117443/11.12.2012, 
Υ1γ/Γ.Π.οικ.33743/10.4.2013, Υ1/Γ.Π. οικ. 22951/30-3-2015, Γ1α/Γ.Π.οικ.24708/31.3.2016, 
Γ1α/Γ.Π.19010/6.3.2017, Γ1α/ΓΠ.οικ.19586/7.3.2018, Δ1α/ΓΠοικ.11059/8.2.2019 και 
αριθμ.πρωτ. 2178/56960/03-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίμων «Εγκεκριμένα βιοκτόνα σκευάσματα για την αντιμετώπιση των κουνουπιών», τις 
κατευθύνσεις του ΕΟΔΥ και των λοιπών κατά περίπτωση αρμοδίων φορέων, όπως αυτοί 
ορίζονται στο σχέδιο «Μερόπη». Η εκτέλεση του προγράμματος θα γίνει σε πλήρη εφαρμογή 
και κάθε νεώτερης εγκυκλίου , είτε αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη είτε όχι. 

18.Το αριθμ. 1643/14-01-2013 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας (Γραφείο Γενικού Γραμματέα 
Δημόσιας Υγείας) σχετικά με «Συντονισμό ενεργειών για τα Προγράμματα καταπολέμησης 
κουνουπιών».  

19.Το αριθμ. 19059/04-12-2014 έγγραφο του ΚΕΛΠΝΟ µε θέµα «Ολοκληρωµένα προγράµµατα 
καταπολέµησης κουνουπιών για την περίοδο μετάδοσης 2015». 

20. Την αριθ. Γ1α/Γ.Π65587/27-08-2015 Απόφαση Υπουργού Υγείας με την οποία  εγκρίθηκε και 
τέθηκε σε ισχύ σε Εθνικό επίπεδο το Σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της Ελονοσίας με την 
κωδική ονομασία «Μερόπη». 

21.Την με αρ. πρωτ. Γ1α/ΓΠ οικ. 58894/02-08-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας με θέμα 
«Σχέδιο διαχείρισης των διαβιβαστών σε περίπτωση κρούσματος δάγκειου πυρετού, λοίμωξης 
από ιό CHIKUNGUNYA ή ZIKA». 

22.Την με αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ.16077/09-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας με θέμα 
«Προγράμματα καταπολέμησης των κουνουπιών, σχέδιο δράσης,  σχετική ενημέρωση και 
προφύλαξη του κοινού για το έτος 2020» 

23.Την «Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης και παρέμβασης Ελονοσίας στην Ελλάδα, έτος 2019 
(έως 29.11.2019), του ΕΟΔΥ καθώς και τον ‘Καθορισμό των επηρεαζόμενων περιοχών από την 
ελονοσία στην Ελλάδα – (αποχαρακτηρισμό/ επαναταξινόμηση ως μη επηρεαζόμενων όλων 
των κοινοτήτων και οικισμών που συνδέονταν με κρούσματα ελονοσίας με ενδείξεις εγχώριας 
μετάδοσης) - Περίοδος μετάδοσης 2019»  της αρμόδιας ομάδας εργασίας της Εθνικής 
Επιτροπής για την πρόληψη και αντιμετώπιση των τροπικών νοσημάτων του Υπουργείου 
Υγείας, καθώς και την «Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης Ελονοσίας στην Ελλάδα , έτος 
2016»,   του ΚΕΕΛΠΝΟ. 

24.Την αριθμ. πρωτ. 164935/5310/17-11-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την 
οποία εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00€) σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, προϋπολογισμού του 
Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ηπείρου, «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών 
δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», υποέργο:  Καταπολέμηση κουνουπιών για την 
περιοχή της Π.Ε. Άρτας για το έτος 2021. 

25.Την αριθμ. 2/107/20-01-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου περί έγκρισης της δαπάνης, διάθεσης της αντίστοιχης πίστωσης, διενέργειας 
συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού και των όρων της διακήρυξης αυτού για την εκτέλεση 
του υποέργου: «Καταπολέμηση κουνουπιών στην περιοχή της Π.Ε. Άρτας για το έτος 2021». 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ – ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

     Τη διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου 
(εργολάβου) εκτέλεσης του έργου καταπολέμησης κοινών και ανωφελών κουνουπιών, για 
το έτος 2021, στην περιοχή της Π.Ε. Άρτας στις υπαίθριες ενδοοικιακές και περιοικιακές εστίες 
σε τακτά χρονικά διαστήματα, όπως θα υποδεικνύεται από τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής 
Μέριμνας της Π.Ε. Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου (Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & 
Υγειονομικού Ελέγχου), προϋπολογισμού τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) με Φ.Π.Α.. Η 
δαπάνη θα γίνει σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2020ΕΠ53000001 «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 
2020-2022», υποέργο:  Καταπολέμηση κουνουπιών για την περιοχή της ΠΕ Άρτας για το έτος 
2021. 

       Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 17-02-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα  10:00 π.μ. στη 
Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας από την αρμόδια 
Επιτροπή  της Π.Ε. Άρτας.  

        Α. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και σε περίπτωση ενώσεων, τα µέλη αυτών, μπορούν να είναι 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο του έργου της 
παρούσας διακήρυξης, εγκατεστημένα σε:  

α) Κράτος - µέλος της Ένωσης,  
β) Κράτος – µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ΕΟΧ,  
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων.  
   Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νοµική μορφή 

προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει 
τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση και εφόσον η λήψη ορισμένης νοµικής μορφής είναι 
αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύβασης.  

     Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικολογικών φορέων, όλα τα µέλη της 
ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης 
της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.  

 

     Β. Αποκλεισμός Συμμετοχής 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή 
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους : 
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης 
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(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας 
στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη 
νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε 
με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
της 13ης Οκτωβρίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 
3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 
αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, 
για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το 
ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

     Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

    Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 
αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 

    Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά 
κατ’ ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

     Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγουμένου εδαφίου αφορά στα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

     Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 
εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 

2.   Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) όταν ο  οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική 
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή/και   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο  οικονομικός φορέας 
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης. 
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Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο 
και την επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί 
σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου 
από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της 
εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 
2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, 
οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις 
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν 
αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν 
αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.      
           Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, 
σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά 
των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός 
φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών 
του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον 
οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του 
άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής 
προσφοράς. 
3.     Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός 
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί 
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται 
σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 
εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο 
οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την 
προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 
λειτουργίας,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας 
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 
δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του 
οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα 
στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
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φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία 
της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των 
κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν 
αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 
τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ 
των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, υπό την 
προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 
λειτουργίας.       

4. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 

5. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1., 2. περ. γ) και 3. μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα 
μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός 
λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός 
φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από 
τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες 
περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, 
γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που 
έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, 
από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να 
κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν 
λόγω απόφαση. 

6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του 
ν. 4412/2016. 

7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του 
άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την 
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 
 
       Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι ανωτέρω λόγοι ισχύουν για 
καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισμού και για 
έναν μόνο συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από τον 
διαγωνισμό. 

 

 



ΑΔΑ: 61Σ47Λ9-7Σ5



7 
 

     Γ.   Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

       Οι οικονομικοί φορείς μπορούν όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα τους, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της παρούσας 
διακήρυξης, να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 
δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους 
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής έγγραφης δέσμευσης των φορέων στην 
ικανότητα των οποίων στηρίζονται. 

      Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους 
τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ 
του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική 
εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν 
οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 
συγκεκριμένες ικανότητες. 
          Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις 
ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 
 
 
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, δύναται να καταθέσουν έγγραφη 
προσφορά,  αυτοπροσώπως ή να αποστείλουν ταχυδρομικώς ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών 
(courier) στη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Άρτας (Πλατεία Εθνικής 
Αντίστασης – Τ.Κ.:47132- Άρτα), για το σύνολο του έργου, μέχρι και την 17-02-2021 ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει τις ακόλουθες 
ενδείξεις: 
 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  :  οικ.370/03-02-2021 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :  17-02-2021, ώρα 10:00 π.μ.   

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ 

      Αποδεκτές είναι οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στην προαναφερθείσα Υπηρεσία 
μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών. Στην περίπτωση ταχυδρομικής 
αποστολής, η Π.Ε. Άρτας ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων που 
θα αποσταλούν. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες 
προσφορές δεν τηρούν τα παραπάνω προβλεπόμενα, δεν λαμβάνονται υπόψη. 
 
Παροχή διευκρινήσεων επί της διακήρυξης  
      Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων για να θεωρηθούν έγκαιρα υποβάλλονται 

εγγράφως, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 
και απαντώνται εγγράφως το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται 
για την παραλαβή των προσφορών. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία 
παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να 
λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις 
ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό 
φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία 
που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 
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       Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που 
ζητήθηκαν ή των αλλαγών. 
      Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 

προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών (άρθρο 121, 
παρ.5 του ν. 4412/2016). 

 

 

Τα περιεχόμενα του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνουν τα εξής: 

   (α) ένας ξεχωριστός σφραγισμένος (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» , και 
   (β) ένας ξεχωριστός σφραγισμένος (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (υπο)φακέλου  
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» 

Α. Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» οι υποψήφιοι 
Ανάδοχοι οφείλουν να υποβάλλουν τα κατά περίπτωση Δικαιολογητικά Συμμετοχής,  όπως αυτά 
περιγράφονται ακολούθως: 

 
Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

 
1.     Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 
4412/2016 το οποίο αποτελείται από ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του Ν. 
1599/1986 (Α’75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν 
δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις 
προϋποθέσεις της παρούσας Διακήρυξης. 
       Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Δ΄ της παρούσας 
Διακήρυξης, απ’ όπου οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να το συμπληρώσουν και να το 
καταθέσουν, καθώς και μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

 
Διευκρίνιση για το ΤΕΥΔ: 
Κατά την υποβολή του τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), είναι δυνατή, με 

μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική 
απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το σύνολο 
των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή 
έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 79Α του ν.4412/2016. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει 
από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς 
ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για τη 
διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

 
2. Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι: α) η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με 
τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της οποίας έλαβαν γνώση και ότι τους αποδέχονται πλήρως και 
ανεπιφύλακτα, β) Ο χρόνος ισχύος της  προσφοράς ορίζεται στις εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές 
ημέρες προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, και γ) η χώρα 
προέλευσης του τελικού προϊόντος που προσφέρουν. 
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Επισημαίνεται ότι, επειδή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής (κύριας και επικουρικής) και 

φορολογικής ενημερότητας απαιτείται να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της 
προσφοράς, οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως τα 
ανωτέρω πιστοποιητικά, τα οποία να είναι σε ισχύ και κατά τον χρόνο υποβολής της 
προσφοράς τους. Τα πιστοποιητικά αυτά θα προσκομίζονται μόνο από τον προσωρινό 
ανάδοχο κατά το στάδιο της κατακύρωσης, μαζί με τα αντίστοιχα που απαιτούνται για την 
κάλυψη της ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών και της σύναψης της σύμβασης, 
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν.4412/2016. 

 

Β. Στον ίδιο (υπό) φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 
Προσφορά», οι υποψήφιοι Ανάδοχοι υποβάλλουν την Τεχνική Προσφορά τους, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.  

       Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου, ως 
Διευθύνουσα Αρχή, θα έχει την ευθύνη για την ομαλή εκτέλεση του προγράμματος.  

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου είναι 
υπεύθυνη για την εφαρμογή της Νομοθεσίας (διεξαγωγή εντατικών ελέγχων στις επιχειρήσεις που 
εφαρμόζουν καταπολεμήσεις). 

 
        Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητα τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ προσκομίζει σχετική έγγραφη δέσμευση και των 
φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.        

       
 
 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

    Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα περιέχει το συνολικό ποσό σε ΕΥΡΩ, ολογράφως και 
αριθμητικά, τόσο χωρίς Φ.Π.Α. όσο και συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., έναντι του οποίου προτίθεται ο 
διαγωνιζόμενος να εκτελέσει το έργο.  

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας το υπόδειγμα του Παραρτήματος 
Β΄ της παρούσας Διακήρυξης. Η οικονομική προσφορά θα υπογράφεται από τον ίδιο τον πάροχο των 
υπηρεσιών σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου και σε 
περίπτωση σύμπραξης ή κοινοπραξίας, είτε από όλα τα μέλη της νομίμως εκπροσωπούμενα, είτε από 
τον κοινό εκπρόσωπο. 

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής στο χρόνο ισχύος της σύμβασης, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

 Η τιμή για το σύνολο του Έργου (εργασίες, εξοπλισμός, υλικά, σκευάσματα), θα πρέπει να 
δίνεται σε ΕΥΡΩ. 

 Η σχετική δαπάνη θα περιλαμβάνει την πληρωμή ημερομισθίων για τον ψεκασμό από το 
έδαφος των εστιών ανάπτυξης των κουνουπιών, για την αγορά ψεκαστήρων και των ανταλλακτικών 
τους, για την αγορά ειδικών εγκεκριμένων εντομοκτόνων, για την αγορά ειδικών προστατευτικών 
στολών συνεργείου ψεκασμών (μάσκες, γάντια, φόρμες, υποδήματα, γαλότσες), όπου αυτό 
επιβάλλεται, ανάλογα με τη μορφολογία εδάφους της περιοχής, για τη μεταφορά του ψεκαστικού και 
λοιπού υλικού στους τόπους των ψεκασμών, καθώς και για τη μεταφορά των εργατών-ψεκαστών 
στις κατά τόπους εστίες, επιπλέον δε για τα έξοδα δημοσιεύσεων και εντύπων ενημέρωσης του 
κοινού. 

 Στις τιμές θα περιλαμβάνεται και κάθε άλλο κόστος που είναι δυνατό να τις επιβαρύνει. 
 Ειδικές δαπάνες που είναι πιθανόν να πραγματοποιήσει ο Ανάδοχος για λογαριασμό της 

Αναθέτουσας Αρχής βαρύνουν τον Ανάδοχο και συμπεριλαμβάνονται στις τιμές. 
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση 
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της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για 
ανάθεση. 

Οι (υπο) φάκελοι δικαιολογητικών – τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς 
είναι σφραγισμένοι και φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 
προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 
μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των 
προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η 
προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την 
κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

 Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, την ένσταση του άρθρου 127 του Ν. 
4412/2016 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, 
θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν 
δύναται με την προσφορά του ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσει όρους της παρούσας 
διακήρυξης.  

 Μετά την κατάθεση της προσφοράς, δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 
κάθε διευκρίνιση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης. Οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινήσεις 
μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 102, 
παρ. 1 του Ν.4412/2016. 

 Η προσφορά πρέπει να έχει συνταχθεί με τον τρόπο, την τάξη, την αρίθμηση και τα 
χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και να φέρει την υπογραφή του 
Υποψηφίου ή του εκπροσώπου του ή του αντίκλητου για την κατάθεση της Προσφοράς. 

 Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μία εταιρείες ή ένωση 
προμηθευτών, ούτε να συμμετάσχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί εταιρεία που 
συμμετέχει στο Διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές εκτός αν 
αποσυρθούν από τον ενδιαφερόμενο όλες οι προσφορές που καταθέτει εκτός από μία με την οποία 
θα συμμετέχει για λογαριασμό του. 

 Αναφορικά με το θέμα της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, για το σύνολο των απαιτούμενων 
από την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς, ισχύουν οι διατάξεις 
του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-14). 
 

Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου 
όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν 
τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις ενδείξεις του 
κυρίως φακέλου. Όλα τα φύλλα των εγγράφων και στοιχείων της προσφοράς, πλην της 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, συμπεριλαμβανομένων και των εμπορικών φυλλαδίων (Prospectus,φωτογραφιών, 
τεχνικών φυλλαδίων κ.λ.π.) θα φέρουν συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. 

Για ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων, η προσφορά να συνοδεύεται από ευρετήριο, στο οποίο 
θα αναγράφεται το περιεχόμενο του κάθε εγγράφου, με την αντίστοιχη αρίθμηση που φέρει κατά τα 
ανωτέρω. 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120) ημέρες, 
προσμετρούμενες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου, απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. 
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3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί πριν τη 
λήξη της από την υπηρεσία και η παράτασή της γίνει αποδεκτή από τους διαγωνιζόμενους, κατά 
ανώτερο όριο για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών. Στη περίπτωση αυτή οι προσφορές 
δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.  

 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες. 

 
 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής σ’ αυτόν και της διενέργειάς του ως και 
την κατακυρωτική απόφαση επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από 
το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

     Ανάδοχος του έργου θα αναδειχθεί ο διαγωνιζόμενος με την οικονομικότερη προσφορά. 
     Δε θα γίνουν δεκτές προσφορές, που δεν πληρούν τους τυπικούς όρους του διαγωνισμού. 

Προσφορά που θα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Στην περίπτωση ιδιαίτερα χαμηλών οικονομικών προσφορών η Π.Ε. Άρτας απαιτεί από 
τους οικονομικούς φορείς να παρέχουν εγγράφως πρόσθετες διευκρινήσεις, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στα άρθρα 88 και 89 του Ν. 4412/2016, προκειμένου να κριθεί το αποδεκτό ή μη της 
ιδιαίτερα χαμηλής οικονομικής προσφοράς. 

Η αρμόδια Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών, αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών 
προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, δημόσια, την ημερομηνία 
και ώρα που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη και μπορούν να παρευρίσκονται οι προσφέροντες ή 
νομίμως εξουσιοδοτούμενοι εκπρόσωποι τους με παραστατικό εκπροσώπησης, οι οποίοι λαμβάνουν 
γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, 
σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4412/2016. Προσφορές που υποβάλλονται στην αρμόδια επιτροπή, 
μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην 
υπηρεσία για την επιστροφή τους, ως εκπρόθεσμες.  

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της Προσφοράς, ο φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής, 
καθώς και ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς και μονογράφονται όλα τα δικαιολογητικά και η 
Τεχνική Προσφορά ανά φύλλο. Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά 
μονογράφονται. Ακολούθως, η Επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην εξέταση των δικαιολογητικών 
που υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό, καθώς και στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών. Εφόσον 
από την παραπάνω διαδικασία του ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών και των τεχνικών 
προσφορών δε συντρέχει περίπτωση αποκλεισμού, η επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην 
αποσφράγιση και τον έλεγχο των οικονομικών προσφορών, συντάσσοντας για το σκοπό αυτό 
πρακτικό που υποβάλλει προς το αρμόδιο όργανο για τις περαιτέρω ενέργειες. Οι φάκελοι των 
οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το στάδιο εξέτασης των 
δικαιολογητικών και αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
επιστρέφονται στους προσφέροντες.  

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλεί 
εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά 
που έχουν υποβάλει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 102 του Ν. 4412/2016. Οποιαδήποτε 
διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες χωρίς να έχει ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά τα ανωτέρω, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια 
μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, 
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αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών 
που έχουν ήδη υποβληθεί. 

Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των 
οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα 
στη διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης. 

 

 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο διαγωνιζόμενος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί 
το έργο (προσωρινός ανάδοχος), υποχρεούται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, να προσκομίσει σε σφραγισμένο φάκελο µε τη 
σήµανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

I. Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, 
ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι οι εν λόγω οικονομικοί φορείς, από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από 
τα αδικήματα της παρ.1 της ενότητας Β. Αποκλεισμός Συμμετοχής της παρούσας Διακήρυξης και 
που να έχει έκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του 
ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα που είναι μέλη του διοικητικών, διευθυντικών ή 
εποπτικών οργάνων των εν λόγω οικονομικών φορέων ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.   

II. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
τριμήνου πριν την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις 
καταστάσεις της παρ.3 περ. (β) της ενότητας Β. Αποκλεισμός Συμμετοχής της παρούσας 
Διακήρυξης.  Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά 
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν 
έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του 
οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με 
δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε 
πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές 
επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.  Η μη αναστολή των 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα 
οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων. 

III. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή,  από το   οποίο να 
προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς φορολογικές υποχρεώσεις τους ή αντίστοιχο 
πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. 
Διευκρινίζεται ότι τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας πρέπει να είναι σε 
ισχύ τουλάχιστον έως την ημερομηνία υποβολής τους. Οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες 
(Ο.Ε. και Ε.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης τόσο 
για όλα τα μέλη τους, όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. Οι ανώνυμες 
εταιρείες (Α.Ε.) και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά 
όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. 
        ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι προσωρινοί ανάδοχοι θα πρέπει επίσης να προσκομίσουν, την ασφαλιστική και 
φορολογική ενημερότητα που ήταν σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς τους, κατά τα 
οριζόμενα στην ενότητα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – 
Τεχνική προσφορά». 

IV.  Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της 
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε 
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βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, 
αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη 
δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. 

Σημείωση: Αν το κράτος – µέλος ή η χώρα εγκατάστασης δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή 
πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται 
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της 
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.   

V. Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου Επιμελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται 
αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Επισημαίνεται ότι, το εν 
λόγω πιστοποιητικό γίνεται αποδεκτό, εφόσον έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν 
από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρει συγκεκριμένο 
χρόνο ισχύος.   

VI. Υπεύθυνη δήλωση  στην οποία θα δηλώνεται ότι  δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι 
οριζόμεναοι στην παρ. 3 περ. α, γ-η, και στην παρ. 7 λόγοι αποκλεισμού της ενότητας Β. 
Αποκλεισμός Συμμετοχής της παρούσας Διακήρυξης. 

VII. Νομιμοποιητικά έγγραφα Για την απόδειξη της νόμιμης  εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις 
που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται,  κατά την κείμενη νομοθεσία,  να 
δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ) προσκομίζει σχετικό 
πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει  να έχει εκδοθεί έως τριάντα  (30) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση 
νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά,  αντίστοιχα  ΦΕΚ, συγκρότηση 
Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ.,  ανάλογα  με τη νομική μορφή του  οικονομικού φορέα), 
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου  ότι εξακολουθούν να ισχύουν  κατά 
την υποβολή τους. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης  και των μεταβολών του νομικού 
προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (π.χ.  γενικό πιστοποιητικό 
του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί  έως τρεις (3) μήνες πριν  από την 
υποβολή του.  Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση  νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης 
σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ, 
ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του 
νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν  τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον  δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου, από την  οποία αποδεικνύονται τα  ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές 
και εκπροσώπηση του  οικονομικού φορέα.  

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις  γίνονται αποδεκτές, εφόσον  έχουν συνταχθεί μετά την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την  υποβολή των δικαιολογητικών.                                                                                                                                 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει  να προκύπτουν η νόμιμη  σύσταση του οικονομικού φορέα, 
όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των  καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την 
εταιρία κατά την ημερομηνία  διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα 
υπογραφής κλπ.),  τυχόν τρίτοι, στους οποίους  έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης,  καθώς και η 
θητεία του/των ή/και των  μελών του οργάνου διοίκησης/  νόμιμου εκπροσώπου. 

 

       Σε περίπτωση συμμετοχής Συνεταιρισμού εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών υποβάλλουν 
και Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

     Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται 
από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης 
που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης,  κατά την έννοια του Παραρτήματος 
VII του Προσαρτήματος Α΄  του ν. 4412/2016, μπορούν  να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές 
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πιστοποιητικό εγγραφής  εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον  
αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. 

      Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται  τα δικαιολογητικά βάσει των  οποίων έγινε η εγγραφή 
των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση  και η κατάταξη στον εν 
λόγω κατάλογο. 

      Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους  επίσημους καταλόγους από τους  αρμόδιους οργανισμούς ή 
το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό  πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας 
όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις  οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το 
πιστοποιητικό. 

Οι οικονομικοί  φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών  που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 

 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων φορέων, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των 
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της ενότητας Β. 
Αποκλεισμός Συμμετοχής της παρούσας Διακήρυξης και ότι πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της 
παρούσας διακήρυξης. 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν 
λόγοι αποκλεισμού της ενότητας Β. Αποκλεισμός Συμμετοχής της παρούσας Διακήρυξης. 

 
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, 

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής τους. 

 τα έγγραφα της παρούσας παραγράφου υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.  
4250/2014 (Α΄94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ, μπορεί να 
γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην 
οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους . 

 

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και 
µε ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια 
έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το 
Ν. 1497/1984 (Α’ 188).   

Η προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών θα γίνεται στην Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού 
της Π.Ε. Άρτας. Αυτά θα είναι τοποθετημένα  μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα 
αναγράφονται (εξωτερικά) ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα: 

α) Η Περιγραφή «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ». 
β) Ο τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας, που διενεργεί το διαγωνισμό (Περιφέρεια Ηπείρου- 

Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών).  
γ)  Ο τίτλος της διακήρυξης.  
δ)  Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.    

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 
συμπληρώσει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016.  
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Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλλει ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα και 
δικαιολογητικά όπως απαιτούνται, ή διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν 
είναι ψευδή ή ανακριβή, κηρύσσεται έκπτωτος. Η κατακύρωση γίνεται στον αμέσως επόμενο 
μειοδότη. Σε περίπτωση που και αυτός δεν υποβάλλει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά, η κατακύρωση γίνεται στον επόμενο μειοδότη και ούτω καθ’ εξής. Αν κανένας από 
τους προμηθευτές δεν υποβάλλει, σύμφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω 
διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο 
διαγωνισμός ματαιώνεται.   

Η παραπάνω διαδικασία ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή 
Διαγωνισμού, το οποίο διαβιβάζεται στο αρμόδιο όργανο για τις δικές του περαιτέρω ενέργειες. Η 
Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει είτε για την κήρυξη του προσωρινού ανάδοχου ως έκπτωτου, είτε 
για τη ματαίωση της διαδικασίας, είτε για την κατακύρωση της σύμβασης.  

Για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα λαμβάνεται υπόψη και η 
προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά του αναδόχου. 

Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιμή και είναι σύμφωνες με 
τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή 
επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες 
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των 
οικονομικών φορέων. (Άρθρο 90 Ν. 4412/2016). 

Η Επιτροπή του Διαγωνισμού με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την 
κατακύρωση μεγαλύτερης ή μικρότερης ποσότητας, κατά ποσοστό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 
50 % του προϋπολογισθέντος ποσού. 

Όσοι υπέβαλλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση της ανωτέρω απόφασης αξιολόγησης 
των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν και κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού.  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός 
από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο κ.λ.π., επί αποδείξει, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 105 του Ν.4412/2016, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης γίνεται και στον προσωρινό ανάδοχο, σύμφωνα με τα 
στο άρθρο 105 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα 
αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης, εντός είκοσι (20) 
ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, καταθέτοντας και την 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

Η υπογραφή της Σύμβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται 

στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από 
τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης 
ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016. 

Η εκτέλεση της σύμβασης, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
 Ως χρόνος ισχύος της σύμβασης ορίζεται το διάστημα από την υπογραφή της έως 31-12-2021. 
 Η σύμβαση δύναται να τροποποιείται ή να παρατείνεται η διάρκεια ισχύος της μέχρι δύο (2) 

μήνες, ήτοι 28-02-2022, κατόπιν εισήγησης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (Δ/νση Δημόσιας Υγείας 
και Κοινωνικής Μέριμνας) και μετά από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου. 

Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης του έργου μπορεί να παραταθεί το ανώτερο μέχρι δύο (2) 
μήνες, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη 
του συμβατικού χρόνου και μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου, με επιφύλαξη των 
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δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων (άρθρο 218 του Ν. 
4412/2016). Επισημαίνεται ότι μετά τη λήξη της παραπάνω παράτασης, θα κινείται η διαδικασία 
κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου. 

Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, όπως προσφορά, 
διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης, εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 

Σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε συμβατικού όρου επιβάλλονται, στον προμηθευτή, οι 
προβλεπόμενες, από το Ν. 4412/2016, κυρώσεις. 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας, 
σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. 

 

 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Ο προσφέρων στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται και αφού του ανακοινωθεί η 
απόφαση κατακύρωσης και προσκληθεί για υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει εγγύηση καλής 
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας 
της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. (άρθρο 72 παρ. 1β του Ν. 4412/2016).   

Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο 

ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει, πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση, το 
ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που 
περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει και τα ακόλουθα: 

α)  Την ημερομηνία έκδοσης. 
β)  Τον εκδότη. 
γ)  Την Υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας). 
δ)  Τον αριθμό της εγγύησης. 
ε)  Το ποσό που καλύπτει. 
στ) Την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του αναδόχου υπέρ του οποίου εκδίδεται. 
ζ)  Τη σχετική διακήρυξη και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  
η)  Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως. 
θ)  Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας που έχει συνάψει τη σύμβαση 

και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους του εκδότη, αντίρρηση ή ένσταση και 
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη 
ειδοποίηση της υπηρεσίας προς την οποία απευθύνεται. 

ι)  Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

ια)  Την ημερομηνία λήξης ή το χρόνο ισχύος της εγγύησης όπως: 
i.  Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο  (2) 

μήνες του συμβατικού χρόνου παράδοσης του έργου (31-12-2021), ήτοι 28-02-2022. 
ii. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης, 

ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα πρέπει να 
γίνεται πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

 Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι 
η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.  

 Οι εγγυήσεις υποχρεωτικά συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 
 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές 

επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 
4364/2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα Κράτη-Μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη – μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων και έχουν, σύμφωνα 
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με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν επίσης να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α – 
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή 
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ 
ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

 Πλέον των όσων αναφέρονται στο παρόν άρθρο για την εγγύηση «καλής εκτέλεσης» 
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 4412/2016. 

 
 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου θα γίνεται όπως ορίζεται από τις διατάξεις των 
άρθρων 216 έως 220 του Ν. 4412/2016, με τη σύνταξη πρακτικού ποσοτικής και ποιοτικής 
παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, που συγκροτείται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.  

 
 
 

ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

Ο προμηθευτής  κηρύσσεται έκπτωτος στις παρακάτω περιπτώσεις: 
α. Όταν δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης στην προθεσμία που ορίζεται από τη 

διακήρυξη. 
β. Όταν δεν τηρήσει τους όρους της σύμβασης. 
 

ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

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

 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η καταβολή της αμοιβής δύναται να πραγματοποιείται είτε τμηματικά έως τρεις πληρωμές είτε 
εφ’ άπαξ μετά την πλήρη ολοκλήρωση του συνόλου του έργου και την οριστική παραλαβή του, από 
την Επιτροπή Παρακολούθησης, Συντονισμού και Παραλαβής και βεβαίως ύστερα από την 
προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών, που προβλέπονται από το άρθρο 200 του Ν. 4412/2016, 
για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Ειδικά για την πληρωμή της αξίας του ψεκασμού 
θα προσκομίζονται στην Υπηρεσία Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών καθώς και κάθε άλλο 
δικαιολογητικό, που τυχόν ζητηθεί από τις Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.   

Ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του έργου θα υποβάλλονται στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας & 
Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου εκθέσεις  προόδου εργασιών, στις 
οποίες αποτυπώνονται οι πραγματοποιηθείσες ψεκαστικές εφαρμογές, καθώς και σειρά στοιχείων που 
αφορούν στην εκτέλεση του έργου. 

Ο ανάδοχος, κατά την πληρωμή, υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις του Δημοσίου, καθώς και στον 
αναλογούντα φόρο εισοδήματος.  

 

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ 

1. Η έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού εναπόκειται στη κρίση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

2.  Η σχετική σύμβαση που θα υπογραφεί θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 
Για κάθε θέμα ερμηνείας των όρων της θα λαμβάνονται υπόψη:  
α) οι όροι της διακήρυξης του διαγωνισμού, 
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β) η προσφορά του αναδόχου, και 
γ) οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016.                                                                                   
3. Οι όροι της παρούσας διακήρυξης αποτελούν συμβατικούς όρους ακόμη και αν δεν ορίζονται 

ρητά στη σχετική σύμβαση που θα υπογραφεί και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 
4. Η Περιφέρεια Ηπείρου επιφυλάσσεται να περιλάβει στη σύμβαση που θα υπογραφεί και 

άλλους όρους εξασφαλιστικούς των συμβατικών δικαιωμάτων της έναντι του αναδόχου.  
5. Οι τεχνικές προδιαγραφές του προς εκτέλεση έργου αναλύονται στο σχετικό παράρτημα 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄), που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της  διακήρυξης.  
 
 

ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

      Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον 

επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το 
εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 
δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η 
τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την 
εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν 
εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών 
που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 
 Η παρούσα διακήρυξη να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Π.Ε. Άρτας, στη 

Διαδικτυακή Πύλη του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ): 
http://www.eprocurement.gov.gr, στο Πρόγραμμα «Διαύγεια», να κοινοποιηθεί στη Δ/νση Αγροτικής 
Οικονομίας & Κτηνιατρικής και στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, καθώς και θα 
παρέχεται, με ελεύθερη πρόσβαση, στην εξής διαδικτυακή διεύθυνση της Π.Ε. Άρτας:  
www.peartas.gov.gr. 

         

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:                                                                          Ε.Π.           
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»                              Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ               
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ            
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ» 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ: «ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»                                        
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ: «ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ                    ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΨΑΘΑΣ 
ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)» 

 

ΚΟΙΝ/ΣΗ:                                                                               
1.Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας Π.Ε. Άρτας 
2.Δ/νση Αγροτ. Οικ.& Κτηνιατρικής Π.Ε. Άρτας 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Α ΄  
 

(ανήκει στην αριθ. οικ.370/03-02-2021 διακήρυξη της Π.Ε. Άρτας) 

 

 

 
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ  
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 

Α. Τα κουνούπια αποτελούν ένα σοβαρότατο παράγοντα κινδύνου για την εξάπλωση ασθενειών 
για τις οποίες είναι διαβιβαστές, ενώ σημαντικά δυσμενείς είναι και οι επιπτώσεις στην οικονομία και 
την ποιότητα ζωής των κατοίκων στις περιοχές όπου αναπτύσσονται υψηλοί πληθυσμοί κουνουπιών. Η 
εμφάνιση μάλιστα κατά τα τελευταία χρόνια αυξημένων περιστατικών μετάδοσης ιού του Δυτικού 
Νείλου και ελονοσίας σε αρκετές περιοχές της χώρας μας καταδεικνύουν την ανάγκη της οργάνωσης 
και έγκαιρης εφαρμογής ολοκληρωμένων προγραμμάτων αντιμετώπισης των εντόμων αυτών. Ως εκ 
τούτου, ωφελούμενοι θα είναι το σύνολο του πληθυσμού του  Νομού Άρτας.  

Πέραν της μείωσης της όχλησης των κατοίκων και την ταυτόχρονη βελτίωση της ποιότητας ζωής – 
διαβίωσης των κατοίκων της περιοχής (μόνιμων και επισκεπτών), αναμένονται θετικές συνέπειες και 
στην διασφάλιση της Δημόσιας υγείας, διότι ασθένειες όπως ελονοσία, εγκεφαλίτιδες και ιώσεις (π.χ. 
Δυτικού Νείλου), μεταδιδόμενες από τα κουνούπια, είναι πιθανό να εμφανιστούν και να εξαπλωθούν 
με ολέθριες συνέπειες για τον άνθρωπο και τον πληθυσμό. Τέλος ιδιαίτερα θετικά αναμένεται να είναι 
τα αποτελέσματα του έργου και στον τουρισμό του Νομού. 

   Λαμβάνοντας υπόψη:  

1. Την «Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης και παρέμβασης Ελονοσίας στην Ελλάδα, έτος 2019 
(έως 29.11.2019), του ΕΟΔΥ καθώς και τον ‘Καθορισμό των επηρεαζόμενων περιοχών από την 
ελονοσία στην Ελλάδα – (αποχαρακτηρισμό/ επαναταξινόμηση ως μη επηρεαζόμενων όλων 
των κοινοτήτων και οικισμών που συνδέονταν με κρούσματα ελονοσίας με ενδείξεις εγχώριας 
μετάδοσης) - Περίοδος μετάδοσης 2019»  της αρμόδιας ομάδας εργασίας της Εθνικής 
Επιτροπής για την πρόληψη και αντιμετώπιση των τροπικών νοσημάτων του Υπουργείου 
Υγείας. 

2. Την «Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης Ελονοσίας στην Ελλάδα , έτος 2016»,   του 
ΚΕΕΛΠΝΟ. 

3. Την με αριθ. πρωτ. Γ1α/Γ.Π65587/27.8.2015 (ΑΔΑ 6ΞΡΗ465ΦΥΟ-3ΡΑ) Απόφαση Υπουργού 
Υγείας  με την οποία εγκρίθηκε και τέθηκε σε ισχύ σε Εθνικό επίπεδο το Σχέδιο δράσης για την 
αντιμετώπιση της Ελονοσίας με την κωδική ονομασία «Μερόπη». 

4. Την με αριθ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π. οικ.16077/09-03-2020 (ΑΔΑ 6ΔΖ9465ΦΥΟ-ΖΟΗ) Εγκύκλιο 
Υπουργείου Υγείας  με θέμα «Προγράμματα καταπολέμησης των κουνουπιών , σχέδιο δράσης, 
σχετική ενημέρωση και προφύλαξη του κοινού για το έτος 2020». 

5. Τα δεδομένα αξιολόγησης του έργου ‘Καταπολέμηση κουνουπιών για την περιοχή Π.Ε. Άρτας 
για τα έτη 2019 -2020, καθώς και την εμπειρία από την εκτέλεση του έργου σε προγενέστερα 
έτη, κρίνεται αναγκαία η καταπολέμηση των κουνουπιών για το έτος 2021 (έως τους πρώτους 
μήνες του έτους 2022). Η διεξαγωγή του έργου, θα γίνει ακολουθώντας κατά γράμμα τις 
σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας Y/Γ1.Π οικ.117443/11.12.2012 (ΑΔΑ Β4ΜΒΘ-
ΧΧΣ), Υ1/Γ.Π.οικ.33743/10.4.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΤΘ-ΞΕ0), Υ1/Γ.Ποικ.22951/30.3.2015 
(ΑΔΑΩΧΕΑ465ΦΥΟ-Ψ90)), Γ1α/Γ.Π.οικ.24708/31.3.2016 (ΑΔΑ 6ΗΖΝ465ΦΥΟ-02Γ), 
Γ1α/Γ.Π.19010/6.3.2017 (ΑΔΑ ΩΔΣ0465ΦΥΟ-6ΧΝ), Γ1α/ΓΠ.οικ.19586/7.3.2018 (ΑΔΑ 
6ΚΙΤ465ΦΥΟ-6ΕΝ),  Δ1α/ΓΠοικ.11059/8.2.2019 (ΑΔΑ ΨΤΖΧ465ΦΥΟ-ΥΚΚ) και αριθμ. πρωτ. 
2178/56960/03-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 
«Εγκεκριμένα βιοκτόνα σκευάσματα για την αντιμετώπιση των κουνουπιών», τις κατευθύνσεις 
του ΕΟΔΥ και των λοιπών κατά περίπτωση αρμοδίων φορέων, όπως αυτοί ορίζονται στο σχέδιο 
«Μερόπη». Η εκτέλεση του προγράμματος θα γίνει σε πλήρη εφαρμογή και κάθε 
νεώτερης εγκυκλίου , είτε αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη είτε όχι. 
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  Περιοχή εφαρμογής είναι τα χωροταξικά & διοικητικά όρια της Π.Ε. Άρτας Περιφέρειας Ηπείρου. 

 

    Β. Ως χρόνος ισχύος της σύμβασης ορίζεται το διάστημα από την υπογραφή της έως 
31.12.2021. 

Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης του έργου μπορεί να παραταθεί το ανώτερο μέχρι δύο (2) 
μήνες, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του 
συμβατικού χρόνου και μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου, με επιφύλαξη των δικαιωμάτων 
του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων (άρθρο 218 του ν. 4412/2016). Κατά 
την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το 
εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικο-ασφαλιστικού 
και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα 
που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που 
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου 
ορίζεται σε χρονικό διάστημα, από την υπογραφή της σύμβασης, έως την ολοκλήρωση 14 
αλλεπάλληλων ψεκαστικών κύκλων / περιοχή εφαρμογής/ δεκαπενθήμερο και εν συνεχεία 
η διενέργεια 3 ψεκαστικών κύκλων/περιοχή εφαρμογής,  σε χρόνο και με πρόγραμμα που θα 
καταρτιστεί από την αρμόδια Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας Π.Ε. Άρτας σε συνεργασία με 
την Επιτροπή παρακολούθησης – παραλαβής του έργου, αναλόγως των κλιματολογικών και λοιπών 
συνθηκών που θα επικρατούν, με στόχο την μείωση του πληθυσμού των ακμαίων κουνουπιών που θα 
διαχειμάσουν στην περιοχή. 

 

Γ. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την 
αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης – Παραλαβής του έργου  η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων 
της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων 
μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του 
αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016. 

Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο 
στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή 
απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που 
σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Οι καταγραφές αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του 
αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής. 

 

Δ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

   Aκολουθεί αναλυτική παρουσίαση των δράσεων – υποχρεώσεων του αναδόχου, οι οποίες 
αποτελούν βασική προϋπόθεση για την επίτευξη του βέλτιστου δυνατού αποτελέσματος κατά την 
εκτέλεση του έργου.   
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1) Εντοπισμός και λεπτομερής γεωγραφική χαρτογράφηση όλων των εστιών 
αναπαραγωγής προνυμφών κουνουπιών και επικαιροποίηση των χαρτών. 

Με την έναρξη του έργου, ο ανάδοχος υποχρεούται να εντοπίσει και να αξιολογήσει τις εστίες 
αναπαραγωγής κουνουπιών (μόνιμες ή παροδικές) στο σύνολο της  περιοχής εφαρμογής του έργου. 
Οι εστίες θα αποτυπωθούν σε κατάλληλης κλίμακας  χάρτες στο Εθνικό σύστημα αναφοράς «ΕΓΣΑ  
87»,  ώστε να είναι δυνατές οι επεμβάσεις που θα ελέγξουν τις πρώτες γενεές κουνουπιών και θα 
αποτρέψουν την έξαρση των πληθυσμών  αργότερα. Τους  εν λόγω χάρτες είναι υποχρεωμένος ο 
ανάδοχος να τους παραδώσει εντός δεκαπέντε  (15) ημερών από την ανάθεση της σύμβασης στην 
Διευθύνουσα Υπηρεσία (ήτις, η Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε Άρτας) και στην 
Επιτροπή παρακολούθησης – παραλαβής του έργου, ώστε να είναι δυνατές οι επεμβάσεις που θα 
ελέγξουν τις πρώτες γενεές κουνουπιών και θα αποτρέψουν την έξαρση των πληθυσμών αργότερα. 

Οι χάρτες αυτοί θα συμπληρωθούν και θα επικαιροποιηθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου 
κατόπιν υποβολής αιτήματος από την Αναθέτουσα Αρχή. Ταυτόχρονα ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
παραδώσει τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και τον προγραμματισμό εφαρμογών του έργου.  

 

2) Προσδιορισμός και αποτύπωση σταθμών ελέγχου - Δημιουργία επιχειρησιακών χαρτών 
(καθορισμός και σήμανση και τοποθέτηση στο πεδίο δειγματοληπτικών σταθμών)  

Λαμβάνοντας υπόψη τις εντοπισμένες εστίες ανάπτυξης κουνουπιών, ο ανάδοχος θα καθορίσει 
κατάλληλες και επαρκείς θέσεις σταθμών ελέγχου προνυμφών (θέσεις δειγματοληψίας) και ακμαίων 
κουνουπιών (παγίδων σύλληψης) στο σύνολο της περιοχής εφαρμογής του προγράμματος.  

Οι θέσεις αυτές θα αποτυπωθούν στους ανωτέρω αναφερόμενους χάρτες, με σαφή αποτύπωση 
της γεωγραφικής τους θέσης.  

Οι χάρτες με τις αποτυπώσεις που περιγράφονται στις παραγράφους (1) και (2), θα 
προσκομιστούν στην αρμόδια Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας Π.Ε. Άρτας και στην Επιτροπή 
παρακολούθησης – παραλαβής του έργου, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της 
σύμβασης,  

Οι χάρτες αυτοί θα επικαιροποιούνται συνεχώς κατά την διάρκεια του έργου και θα 
συμπεριλαμβάνουν και νέες εστίες οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν ή να υποδειχθούν από τους 
Δήμους της Π.Ε. Άρτας. 

3) Παρακολούθηση των υδάτινων επιφανειακών και την καταγραφή εμφάνισης και 
αφθονίας προνυμφών και ακμαίων κουνουπιών, στις σημαντικές εστίες αναπαραγωγής 
κουνουπιών της περιοχής υλοποίησης του έργου & δειγματοληψιών ακμαίων κουνουπιών. 

Με βάση τη χαρτογράφηση και τον εντοπισμό των υδάτινων συλλογών, ο ανάδοχος θα εκτελεί 
δειγματοληψίες προνυμφών σε όλες τις περιοχές εκτέλεσης του έργου, με συχνότητα που δεν θα 
υπερβαίνει τις δέκα  (10) ημέρες. Αποτέλεσμα των δειγματοληψιών, θα είναι η καταγραφή της 
εμφάνισης, της αφθονίας και του είδους των προνυμφών. Τα αποτελέσματα αυτά θα καταγράφονται 
σε Δελτία Ελέγχου και θα διαβιβάζονται άμεσα στην Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας 
Π.Ε. Άρτας. 

Ο ανάδοχος οφείλει να παρακολουθεί την διακύμανση του πληθυσμού των ακμαίων κουνουπιών 
και να ταυτοποιεί αυτά  σε επίπεδο είδους με ενδεδειγμένες μεθόδους (οι ώρες που 
δραστηριοποιούνται, οι τρόποι που διημερεύουν ή διαχειμάζουν, οι προτιμήσεις ξενιστών και η εν 
γένει καλή γνώση της βιολογίας τους είναι κατάλληλοι οδηγοί επιλογής των μεθόδων 
παρακολούθησης των πληθυσμών τους που θα καθορίσει τα μέτρα ελέγχου που θα ληφθούν), 
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εγκαθιστώντας δίκτυο παρακολούθησης, αποτελούμενο από επαρκή αριθμό κατάλληλων παγίδων 
σύλληψης ακμαίων κουνουπιών, κατανεμημένων στο πεδίο εφαρμογής. Η συχνότητα δειγματοληψίας 
ακμαίων εντόμων, δεν θα υπερβαίνει τις δέκα πέντε (15) ημέρες. Τα αποτελέσματα αυτά θα 
καταγράφονται σε δελτία ελέγχου και θα διαβιβάζονται άμεσα στην Δ/νση Δημόσιας Υγείας & 
Κοινωνικής  Μέριμνας Π.Ε. Άρτας. 

 Στην εν λόγω εφαρμογή συμπεριλαμβάνεται και η συνεργασία, σε πρόγραμμα ενεργητικής 
εντομολογικής επιτήρησης του Ε.Ο.Δ.Υ., εφόσον αυτό διενεργηθεί για τα έτη 2021-2022  και μας 
ζητηθεί η συνεργασία  Η συμμετοχή αυτή, συνίσταται σε τοποθέτηση παγίδων  για συλλογή ακμαίων 
κουνουπιών και αποστολή τους σε εργαστήριο για ταυτοποίηση σε επίπεδο είδους και μοριακό έλεγχο 
των κουνουπιών για την παρουσία του ιού του Δυτικού Νείλου. Η διαδικασία και οι σχετικές 
λεπτομέρειες ορίζονται από το Ε.Ο.Δ.Υ. Η ευθύνη του αναδόχου, συνίσταται στην συμμόρφωση με 
τους όρους του σχετικού προγράμματος, όσον αφορά την τοποθέτηση των παγίδων και την συλλογή 
των δειγμάτων. 

4) Πραγματοποίηση επίγειων ψεκασμών για την καταπολέμηση των προνυμφών και των 
ακμαίων κουνουπιών.  

Ο ανάδοχος θα προβαίνει στην διενέργεια επίγειων ψεκασμών  (προνυμφοκτονία), ανά 
δεκαπενθήμερο, στο σύνολο των εστιών (στο περιαστικό και στο φυσικό σύστημα) της περιοχής 
εφαρμογής του έργου, στις οποίες εντοπίστηκαν προνύμφες κουνουπιών σύμφωνα με τα Δελτία 
Ελέγχου, μέσω επαρκών και κατάλληλα εξοπλισμένων επίγειων συνεργείων.  

Επίσης, εάν κριθεί αναγκαίο και μόνο κατόπιν συνεννόησης με την Επιτροπή παρακολούθησης του 
έργου και σε περιπτώσεις όπως εντοπισμός καταφυγίων διαχείμασης των τέλειων εντόμων, 
καταγραφή συρροής κρουσμάτων, έκτακτες συνθήκες που απειλούν τη Δημόσια υγεία (και κατόπιν 
των προβλεπόμενων αδειών του Υπουργείου Υγείας) ενδέχεται να πραγματοποιούνται εφαρμογές 
ακμαιοκτονίας με τη χρήση σκευασμάτων (βιοκτόνα) σε επιλεγμένα σημεία (π.χ. περιοχές υψηλού 
κινδύνου). Επίσης θα πραγματοποιούνται εφαρμογές ακμαιοκτονίας, εφόσον κρίνεται απαραίτητο,  με 
τη χρήση σκευασμάτων με κατάλληλη υπολειμματική δράση σε χώρους ανάπαυσης ακμαίων 
κουνουπιών και ειδικότερα σε επιλεγμένα σημεία π.χ.  χώρους φιλοξενίας μεταναστών κ.τ.ο. κατόπιν 
συνεννόησης με την Επιτροπή παρακολούθησης του έργου.  

Κατά την εκτέλεση των ψεκασμών θα τηρούνται όλοι οι κανόνες ορθολογικής χρήσης των 
φαρμάκων. 

Μετά από ψεκασμούς μεγάλης έκτασης ή εν γένει σημαντικούς για την εξέλιξη του έργου, 
επιβάλλονται έλεγχοι αποτελεσματικότητας και επανάληψη του ψεκασμού σε θέσεις όπου τα 
αποτελέσματα δεν ήταν τα επιθυμητά.  

Επισήμανση ως προς τον έλεγχο σημειακών εστιών ανάπτυξης προνυμφών και την 
διενέργεια ψεκασμών από εδάφους στο αστικό σύστημα των οικισμών της περιοχής:  Σε 
συμφωνία  και μόνο μετά από εντολή από την Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής  Μέριμνας Π.Ε. 
Άρτας  θα πραγματοποιούνται εφαρμογές καταπολέμησης κουνουπιών στους οικισμούς της περιοχής 
εφαρμογής του προγράμματος. Κατά προτεραιότητα οι εφαρμογές αυτές θα εφαρμόζονται σε αστικές 
διαδρομές ανοικτών ρεμάτων, στραγγιστικές τάφρους, θέσεις Σταθμών Επεξεργασίας Λυμάτων, 
φρεάτια ομβρίων και λιμνάζοντα νερά. Οι εστίες των προνυμφών στο αστικό σύστημα θα 
επισημαίνονται από τον ανάδοχο στους επιχειρησιακούς χάρτες. Σε περίπτωση που από την Δ/νση 
Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής  Μέριμνας Π.Ε. Άρτας  υποδειχθούν πρόσθετες εστίες προνυμφών στο 
αστικό σύστημα, όπως ιδιωτικοί ατομικοί ή ομαδικοί βόθροι, ο ανάδοχος υποχρεούται στην 
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επιβεβαίωσή τους, στην επισήμανσή τους στους υπάρχοντες χάρτες και στη διενέργεια ψεκασμών με 
βάση αυτούς. 

5) Προμήθεια και διάθεση, για τις ανάγκες του έργου, εγκεκριμένων, για ανάλογη χρήση  
σκευασμάτων, σύμφωνα με το υπ’αριθ. πρωτ. 2178/56960/03-03-2020 «Εγκεκριμένα βιοκτόνα 
σκευάσματα για την καταπολέμηση κουνουπιών» του Υπουργείου Αγρτοικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
καθώς και με κάθε νεότερο σχετικό έγγραφό του. Επίσης, o εργολάβος υποχρεούται να διαθέτει τα 
βιοκτόνα – με χρήση βιολογικού παράγοντα Bacillus thuringiensis var israelensis – και άλλα 
εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σκευάσματα, που απαιτούνται για 
την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού.  

Εκτός από τα βιοκτόνα σκευάσματα, δύναται να χρησιμοποιηθούν και προνυμφοκτόνα σκευάσματα 
χωρίς βιολογική ή χημική δράση, τα οποία καταπολεμούν τις προνύμφες κουνουπιών με μηχανικό 
τρόπο, όπως προβλέπεται στην με αριθ. πρωτ. αριθ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π. οικ.16077/09-03-2020 (ΑΔΑ 
6ΔΖ9465ΦΥΟ-ΖΟΗ) Εγκύκλιο Υπουργείου Υγείας  με θέμα «Προγράμματα καταπολέμησης των 
κουνουπιών , σχέδιο δράσης, σχετική ενημέρωση και προφύλαξη του κοινού για το έτος 2020» ή 
οιαδήποτε νεώτερη αυτής. 

  Σε κάθε περίπτωση η χρήση τους θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του σκευάσματος, όπως 
ορίζονται από την κατασκευάστρια εταιρεία σε συνάρτηση με την σχετική έγκριση από τα αρμόδια 
Υπουργεία. 

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των προδιαγραφών ορθής αποθήκευσης και 
φύλαξης των εν λόγω σκευασμάτων. 

Επισημαίνεται ότι η καταπολέμηση των προνυμφών των κουνουπιών σε οικολογικά 
προστατευόμενες και ευαίσθητες περιοχές πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με σκευάσματα 
των οποίων η δράση είναι εκλεκτική και επιτρέπονται από τις Εθνικές Αρχές. 

 

Ο ανάδοχος ευθύνεται για οποιοδήποτε ατύχημα λάβει χώρα κατά τη διάρκεια ή εξ αιτίας 
των ψεκαστικών εφαρμογών που διενεργεί. Επιπλέον ευθύνεται αποκλειστικά μόνο αυτός 
και για την ασφάλεια των εργαζομένων, κατοίκων, επισκεπτών και την προστασία του 
περιβάλλοντος.  

Ιδιαίτερη μέριμνα θα δοθεί στην προστασία των κατοίκων. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
ενημερώνει με κατάλληλο τρόπο και έγκαιρα τους κατοίκους της περιοχής αλλά και κάθε 
ενδιαφερόμενο, για την έκταση που προγραμματίζεται να γίνει ψεκασμός. 

Η Επιτροπή παρακολούθησης του έργου δύναται ανά πάσα στιγμή να διενεργεί ελέγχους τόσο για 
την καταλληλότητα (ημερομηνίες παρασκευής και λήξης, συνθήκες αποθήκευσης κ.ά.) όσο και για την 
ορθή χρήση εφαρμογής των φαρμάκων (δοσολογίες, μέτρα προστασίας των ψεκαστών, διαχείριση 
άδειων συσκευασιών κ.ά.).  

6) Ενημέρωση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ήτις της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & 
Κοινωνικής  Μέριμνας Π.Ε. Άρτας, των Δημοτικών Αρχών (μετά από εντολή της Επιτροπής 
Παρακολούθησης του έργου) και του τοπικού πληθυσμού για τους προβλεπόμενους κάθε 
ημέρα ψεκασμούς.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται εβδομαδιαίως (κάθε Παρασκευή) να ενημερώνει την Επιτροπή 
Παρακολούθησης του έργου σχετικά με το πρόγραμμα περιφοράς που θα ακολουθήσει τόσο για την 
παρακολούθηση από εδάφους των προνυμφών στο αγροτικό, περιαστικό, φυσικό και αστικό σύστημα 
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της περιοχής όσο και για τους διενεργούμενους ψεκασμούς, καθώς και για τυχόν αλλαγές αυτού για 
οποιονδήποτε λόγο.  

7) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέτει κάθε Παρασκευή (εγγράφως και σε ηλεκτρονική μορφή) 
στην Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής  Μέριμνας Π.Ε. Άρτας το προτεινόμενο πλάνο 
διενέργειας δειγματοληψιών - ψεκασμών που θα έχει προς τούτο προγραμματίσει για την 
επόμενη εβδομάδα που θα περιλαμβάνει, όπως αναφέρεται και παραπάνω, μεταξύ άλλων την 
γεωγραφική θέση και τη συνολική επιφάνεια προς ψεκασμό και το αρδευτικό δίκτυο στο οποίο 
ανήκουν. Επίσης θα περιλαμβάνονται στοιχεία που αφορούν τα συνεργεία καταπολέμησης, όπως 
ενδεικτικά ο χρόνος (ώρα), ο τόπος (θέσεις ψεκασμού), το ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο του 
υπεύθυνου του κάθε συνεργείου, το είδος καταπολέμησης (προνυμφοκτονία ή ακμαιοκτονία), τα 
σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν, αριθμός κυκλοφορίας οχημάτων, τα ονοματεπώνυμα των 
εργαζομένων και τα μέσα με τα οποία θα μετακινηθούν κλπ. Οι όποιες τροποποιήσεις του 
προγράμματος θα πρέπει να κοινοποιούνται στους παραπάνω εγκαίρως. Ειδάλλως τόσο η μη υποβολή 
του προγράμματος όσο και η μη έγκαιρη γνωστοποίηση των αλλαγών του, μπορεί να θεωρηθεί ότι 
αποτελούν λόγο για τη λύση της σύμβασης με υπαιτιότητα του Αναδόχου.  

 

8) Έλεγχος της αποτελεσματικότητας  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιεί έλεγχο της αποτελεσματικότητας μετά το πέρας κάθε 
εφαρμογής ψεκασμού, εντός 24-72 ωρών από την εκτέλεση του, μέσω δειγματοληψιών προνυμφών. 
Σε αυτό το στάδιο θα αποτιμούνται και στοιχεία για την πιθανή ανάπτυξη ανθεκτικότητας στα 
χρησιμοποιούμενα σκευάσματα. Τα αποτελέσματα αυτά θα καταγράφονται σε δελτία ελέγχου και θα 
διαβιβάζονται άμεσα στην Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Άρτας.  

Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να υποδείξει την επανάληψη των ψεκασμών σε έκταση όπου τα 
αποτελέσματα των πληθυσμών των κουνουπιών, μετά από τους διενεργούμενους ελέγχους 
αποτελεσματικότητας, δεν είναι ικανοποιητικά.  

 

9) Αντιμετώπιση ζητημάτων Δημόσιας Υγείας 

Το ενδεχόμενο εκδήλωσης κρουσμάτων νοσημάτων, που μεταδίδονται από κουνούπια, δημιουργεί 
την ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας. Ο ανάδοχος θα πρέπει να 
είναι σε θέση: 

α) να προτείνει μέτρα για την πρόληψη ή την αντιμετώπιση κινδύνων για τη Δημόσια Υγεία και να 
συνδράμει στην παροχή επιστημονικών δεδομένων. 

β)να πραγματοποιήσει ψεκαστικές εφαρμογές ακμαιοκτονίας με εκνέφωση (ULV) κατόπιν 
χορήγησης σχετικής άδειας από το Υπουργείο Υγείας. 

γ) να πραγματοποιήσει εφαρμογές υπολειμματικών ψεκασμών εσωτερικών χώρων, μετά από 
Απόφαση του Υπουργείου Υγείας μαζικά και σε έκτακτες συνθήκες.  

 

10)Την παράδοση Τελικής Έκθεσης Πεπραγμένων και περιοδικών αναφορών  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά το πέρας του έργου να παραδώσει στην Δ/νση Δημόσιας Υγείας & 
Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Άρτας αναλυτική Τελική Έκθεση Πεπραγμένων, η οποία θα περιλαμβάνει το 
σύνολο των δεδομένων που συλλέχθηκαν κατά την πορεία εξέλιξης του έργου. Επιπλέον στην Έκθεση 
αυτή θα περιλαμβάνεται αναλυτική αναφορά της μεθοδολογίας εκτέλεσης του έργου, προβλήματα που 
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αντιμετωπίστηκαν και προτάσεις μελλοντικής βελτίωσης του. Ακόμα θα περιλαμβάνει στοιχεία, 
ξεχωριστά, για κάθε Δήμο της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, στον οποίο έδρασαν. Τέλος εφόσον 
ζητηθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου ο ανάδοχος θα υποβάλλει αναφορές - το 
περιεχόμενο των οποίων είναι συμβατό με το έργο - τις οποίες υποχρεούται να υποβάλλει σε εύλογο 
χρονικό διάστημα. Ο ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει για τυχόν δυσκολίες ή τυχόν προβλήματα που 
παρουσιάστηκαν κατά την εφαρμογή των δράσεων σε κάθε περιοχή, να αξιολογήσει τμηματικά και 
συλλογικά τις δράσεις και να τεκμηριώνει την επιφάνεια που ψεκάστηκε. Μετά το τέλος των 
εφαρμογών θα πρέπει να διενεργήσει δειγματοληπτικούς ελέγχους για τη διαπίστωση τυχόν 
υπολειμμάτων των σκευασμάτων που έχουν χρησιμοποιηθεί και που προβλέπεται από την άδεια 
έγκρισης του Υπουργείου Αγροτικής ανάπτυξης και Τροφίμων.  
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Ο Ανάδοχος απαιτείται να είναι σε θέση να ξεκινήσει άμεσα την εκτέλεση και υλοποίηση της 
σύμβασης, κατόπιν υπογραφής της οικείας σύμβασης.  

Σε διάστημα πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος απαιτείται να 
διαθέτει χαρτογραφικά υπόβαθρα της περιοχής εφαρμογής του έργου, να χωροθετήσει τους 
δειγματοληπτικούς σταθμούς, να εξειδικεύσει την στρατηγική εκτέλεσης και τον προγραμματισμό 
εργασιών και να διαθέσει στο πεδίο τον απαραίτητο εξοπλισμό και το απαιτούμενο προσωπικό 
κατάλληλα εκπαιδευμένο. 

1. Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε χρονικό διάστημα, από την υπογραφή 
της σύμβασης έως την 31-12-2021, με την δυνατότητα επέκτασης του έργου δύο μήνες 
ήτοι:28-02-2022, έως την ολοκλήρωση 14 αλλεπάλληλων ψεκαστικών κύκλων / περιοχή 
εφαρμογής/ δεκαπενθήμερο και εν συνεχεία η διενέργεια 3 ψεκαστικών κύκλων/περιοχή 
εφαρμογής, σε χρόνο και με πρόγραμμα που θα καταρτιστεί από την Δ/νση Δημόσιας 
Υγείας & Κοιν. Μέριμνας Π.Ε. Άρτας σε συνεργασία με την Επιτροπή παρακολούθησης – 
παραλαβής του έργου, αναλόγως των κλιματολογικών και λοιπών συνθηκών που θα 
επικρατούν, με στόχο την μείωση του πληθυσμού των ακμαίων κουνουπιών που θα 
διαχειμάσουν στην περιοχή . 

Ο πλέον ενδεδειγμένος, απόλυτα ελεγχόμενος και ακίνδυνος  τρόπος καταπολέμησης των 
κουνουπιών είναι ο ψεκασμός από το έδαφος, των εστιών ανάπτυξής τους, με ψεκαστήρες  και με 
μεγαλύτερης εμβέλειας ψεκαστικά μηχανήματα, όπου χρειάζεται στις υπαίθριες  περιαστικές εστίες, 
σύμφωνα με τις υποδείξεις της Δ/νσης Δημόσιας υγείας & Κοιν. Μέριμνας Π.Ε. Άρτας, με εβδομαδιαίο 
πρόγραμμα που αυτή θα καταρτίσει, ή και  έκτακτα όπου υπάρχει ανάγκη, στους Δήμους του Νομού, 
αποκλειόμενης της χρήσης οποιουδήποτε χημικού σκευάσματος σε ιχθυοφόρα ύδατα. 

Ενδεικτικά, σχετικά με το πρόγραμμα,  και με βάση τα δεδομένα του 2020, (διατηρώντας όμως 
επιφύλαξη για τον εμπλουτισμό των υπαρχόντων τομέων/εστιών, ή και την προσθήκη νέων κατά την 
κρίση των αρμοδίων Υπηρεσιών  και της Επιτροπής παρακολούθησης)  παραθέτουμε την χωροταξική 
κατανομή του φυσικού αντικειμένου του έργου: 

Τομέας 1ος 

Περιλαμβάνει περιοχές της Δ.Ε ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ 

Τ.Κ. ΑΝΕΖΑΣ (Ανέζα, Απόμερο, Μύτικας) 
Τ.Κ. ΓΑΒΡΙΑΣ: (Γαβριά) 
Τ.Κ. ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟΥ (Καλογερικό) 
Τ.Κ. ΚΟΡΩΝΗΣΙΑΣ ( Κορωνησία) 
Τ.Κ. ΨΑΘΟΤΟΠΙΟΥ (Ψαθοτόπι) 
περιλαμβάνει και τις περιοχές με αποστραγγιστικές τάφρους και σχάρες φρεατίων με στάσιμα 
νερά. 
 

Τομέας 2ος 

Τ.Κ. ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ (Πολύδροσο) 
Τ.Κ. ΡΑΧΗΣ (Ράχη) 
Τ.Κ. ΒΙΓΛΑΣ: (Βίγλα) 
Τ.Κ. ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ (Στρογγυλή) 
Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ (Αγ. Σπυρίδωνας) 
περιλαμβάνει και τις περιοχές με αποστραγγιστικούς τάφρους και σχάρες φρεατίων με στάσιμα 
νερά. 
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Τομέας 3ος 

Τ.Κ. ΚΑΜΠΗΣ (Καμπή) 
Τ.Κ. ΓΡΙΜΠΟΒΟΥ (Χανόπουλο) 
περιλαμβάνει και τις περιοχές με αποστραγγιστικούς τάφρους και σχάρες φρεατίων με 
στάσιμα νερά. 
 

Τομέας 4ος 

Τ.Κ. ΛΟΥΤΡΟΤΟΠΟΥ (Λουτρότοπος) 
Τ.Κ. ΣΥΚΕΩΝ (Συκιές) 
Τ.Κ. ΚΟΜΜΕΝΟΥ (Κομμένο) 
περιλαμβάνει και τις περιοχές με αποστραγγιστικούς τάφρους και σχάρες φρεατίων με 
στάσιμα νερά. 
 

Τομέας 5ος 

Περιλαμβάνει περιοχές εντός των διοικητικών ορίων της Δ.Κ. Αρταίων 
Άγιοι Ανάργυροι 
Περιοχές γύρω από το παραλίμνιο πάρκο 
περιλαμβάνει και τις περιοχές με αποστραγγιστικούς τάφρους και σχάρες φρεατίων με στάσιμα 

νερά. 
 

Στην περίπτωση όπου Καλλικρατικός  Δήμος του Νομού Άρτας συντάξει και διεξάγει 
πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών, η πραγματοποίηση προγράμματος από τη πλευρά της 
Π.Ε.Άρτας θα γίνει με γνώμονα τη μη διασταύρωση κύκλων ψεκασμού, με σκοπό τη διασφάλιση 
της Δημόσιας Υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος. 

Τα όρια των τομέων όπως αναφέρονται είναι ενδεικτικά και μπορούν να αλλάζουν 
μερικώς ή πλήρως, εφ' όσον το απαιτεί η πρακτική εφαρμογή του προγράμματος. Οι 
ψεκασμοί δεν θα διακόπτονται κατά την διάρκεια της ψεκαστικής περιόδου και θα 
επαναλαμβάνονται κυκλικά σε όλους τους τομείς (περίπου ανά 15 ημέρες και πάντα 
σύμφωνα με τις ανάγκες της περιοχής ). 

Τονίζεται ότι οι περιοχές των ζωνών ειδικής προστασίας ( Natura 2000 και Ramsar) απαιτούν 
ειδική αντιμετώπιση. 

Σημείωση: Τα ακριβή σημεία ψεκασμού (όπου δεν αναφέρονται αναλυτικά), θα υποδειχθούν από 
υπαλλήλους των συναρμόδιων Υπηρεσιών της Π.Ε Άρτας και σε συνεννόηση με τους Δήμους που 
εκτελούν ταυτόχρονα Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών. Επιπρόσθετα το πρόγραμμα εφόσον 
κρίνεται απαραίτητο από την Διευθύνουσα Υπηρεσία (Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας 
Π.Ε. Άρτας), θα εφαρμόζεται σε σημεία στα οποία βρίσκονται αστικά ή άλλα λύματα (οικισμοί της Π. 
Ε. Άρτας που δεν διαθέτουν κατάλληλη μέθοδο επεξεργασίας των λυμάτων τους) καθώς και σε 
εξόδους βιολογικών. 

 

2. Α. Προσωπικό 

Ανάδοχος του έργου υποχρεούται να διαθέτει το ανάλογο προσωπικό και μέσα όπως 
μηχανοκίνητα ψεκαστικά, ψεκαστήρες, βυτίο νερού, βυτίο ψεκαστικού υγρού, μηχανοκίνητο μέσο 
μεταφοράς του βυτίου ψεκαστικού διαλύματος και ικανό αριθμό παγίδων σύλληψης ακμαίων 
κουνουπιών. 
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Η επίβλεψη του όλου έργου (ψεκασμοί και δοσολογίες φαρμάκων) θα γίνεται από αρμόδιους 
υπαλλήλους της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Άρτας, σε συνεργασία με 
υπαλλήλους της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. 

Α1. Έναν (1) τουλάχιστο υπεύθυνο επιστήμονα, όπως ορίζεται στη σχετική άδεια 
καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο 
οποίος θα είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό και την εποπτεία  υλοποίησης του έργου σε όλα τα 
στάδια εκπόνησης αυτού, καθώς και την εκτέλεση εργασιών εντοπισμού εστιών αναπαραγωγής 
κουνουπιών, ανίχνευσης - δειγματοληψίας προνυμφών, τοποθέτησης παγίδων σύλληψης ακμαίων 
εντόμων, ταυτοποίησης προνυμφών και ακμαίων εντόμων, καταπολέμησης κουνουπιών,   και στα 
λοιπά θέματα που τίθενται ως υποχρεώσεις του αναδόχου στις παρούσες προδιαγραφές (π.χ. τήρηση 
κανόνων ορθολογικής χρήσης φαρμάκων κ.λ.π). Ο εν λόγω υπεύθυνος επιστήμονας  θα είναι επίσης 
αρμόδιος για : 

- την επιτόπια επίβλεψη των ψεκαστικών εφαρμογών καθ’ όλη την διάρκειά τους (παρασκευή 
διαλύματος, ψεκασμός, λήψη μέτρων προστασίας για τους εργαζόμενους, τους πολίτες, τα 
ζώα, το περιβάλλον, τις περιουσίες κ.λ.π) 

- την συνεργασία με την Δ/νση Δημόσιας Υγείας, την Επιτροπή Παρακολούθησης, τον ΕΟΔΥ 
όπου απαιτείται, τους Δήμους και λοιπούς Φορείς, (π.χ. φορείς διαχείρισης) 

-  την ενημέρωση του κοινού 
- την κατάθεση των παραδοτέων του προγράμματος 
-  την αντιμετώπιση κάθε επιστημονικής απαίτησης σχετικής με το πρόγραμμα, που δεν 

περιγράφεται ανωτέρω, αλλά ενδέχεται να προκύψει κατά την εκτέλεσή του.  
 

Στην προσφορά που θα κατατεθεί, θα υποβληθούν: α) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, β) τίτλοι 
σπουδών, γ) άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης δ) 
Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής της συμμετοχής του στο έργο. 

Α2.Έναν τουλάχιστο επιστήμονα , όπως ορίζεται στη σχετική άδεια καταπολέμησης εντόμων 
και τρωκτικών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως αναπληρωτή συντονιστή 
του έργου.  

Θα πρέπει να ανήκει στον κλάδο  (ΠΕ  ή ΤΕ), είτε των κλάδων που ορίζονται από το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως επιστήμονες που μπορούν να αποκτήσουν άδεια 
καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών, με γνώσεις ή/και εμπειρία, στην δειγματοληψία προνυμφών 
και ακμαίων εντόμων, στην διερεύνηση - καταγραφή της εμφάνισης, της αφθονίας και του είδους των 
προνυμφών και εκτίμησης της πληθυσμιακής πυκνότητας, είτε επιστήμονα με εξειδίκευση στην 
εντομολογία, ο οποίος θα αναλάβει την πρακτική εκτέλεση, των επιχειρησιακών εφαρμογών 

Α 2.2 Εντομολογικής Επιτήρησης και συγκεκριμένα: 

-  θα εκτελεί δειγματοληψίες προνυμφών σε όλες τις περιοχές εκτέλεσης του έργου, με 
συχνότητα που δεν θα υπερβαίνει τις 7 (επτά) ημέρες. Τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών, 
που θα καταγράφουν την εμφάνιση, της αφθονίας, της πυκνότητας και του είδους των 
προνυμφών, θα παρουσιάζονται σε σχετικά Δελτία Ελέγχου, 

-  θα παρακολουθεί την διακύμανση του πληθυσμού των ακμαίων κουνουπιών με επαρκή 
αριθμό κατάλληλων παγίδων σύλληψης ακμαίων κουνουπιών, κατανεμημένων και 
τοποθετημένων κατάλληλα στο πεδίο εφαρμογής. Η συχνότητα δειγματοληψίας ακμαίων 
εντόμων, δεν θα υπερβαίνει τις 15 (δέκα πέντε) ημέρες. Θα ακολουθεί ταυτοποίηση των 
ακμαίων εντόμων σε επίπεδο είδους , είτε από τον ίδιο, εφόσον διαθέτει τις γνώσεις, είτε σε 
συνεργασία με εντομολογικό εργαστήριο. Τα αποτελέσματα αυτά, θα καταγράφονται σε δελτία 
ελέγχου, τουλάχιστον σε επίπεδο είδους, 

- θα εκτελεί τις δειγματοληψίες και αποστολές των δειγμάτων του προγράμματος ενεργητικής 
εντομολογικής επιτήρησης του ΕΟΔΥ, σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού, εφόσον εφαρμοστεί για 
τα έτη 2021- 2022. 

Α 2. 3 ‘Έλεγχος της αποτελεσματικότητας των ψεκασμών και συγκεκριμένα, 
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- θα πραγματοποιεί έλεγχο της αποτελεσματικότητας μετά το πέρας κάθε εφαρμογής ψεκασμού, 
εντός 24-72 ωρών από την εκτέλεση του, μέσω δειγματοληψιών προνυμφών. 

 

Στην προσφορά που θα κατατεθεί θα υποβληθούν: α) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, β) τίτλοι 
σπουδών, γ) άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, δ) 
Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής της συμμετοχής του στο έργο. 

Α3. Ο ανάδοχος του έργου πρέπει να ορίσει και να διαθέσει ένα τουλάχιστο άτομο που θα 
απασχολεί ως δειγματολήπτη /ψεκαστή, με γνώσεις  ταυτοποίησης προνυμφών κουνουπιών  ανά 
γένος και στάδιο ανάπτυξης και εκτίμησης της πληθυσμιακής πυκνότητας και με γνώσεις ορθής 
εφαρμογής εντομοκτόνων σκευασμάτων, ικανό να καλύψει το σύνολο των αναγκών του έργου. 

  Στην προσφορά που θα κατατεθεί θα υποβληθούν: α) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, β) τίτλοι 
σπουδών, γ) άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης δ) 
Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής της συμμετοχής του στο έργο.  

Σημείωση : Γίνεται δεκτό τα προσόντα – αρμοδιότητες, που  περιγράφονται στα Α2 και Α3 
ανωτέρω, να συγκεντρώνονται σε ένα άτομο με την προϋπόθεση να μην διακυβεύεται η ομαλή 
εκτέλεση όλων των εφαρμογών του έργου.    

Α4. Δύο (2) τουλάχιστον ψεκαστές ικανούς  να καλύψει το σύνολο των αναγκών του έργου. Η 
ευθύνη αξιολόγησης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των ψεκαστών, ανήκει στον ανάδοχο  
και τον επιστημονικό υπεύθυνο. 

Απαραίτητες προϋποθέσεις:  
1.Οι ψεκαστικές εφαρμογές θα εκτελούνται πάντα από δύο τουλάχιστον άτομα. Στην 

περίπτωση που ο ανάδοχος απασχολεί μόνο ένα άτομο ως τεχνικό προσωπικό (ψεκαστή), ο 
επιστημονικός υπεύθυνος οφείλει εκτός του επιστημονικού του έργου για τον συντονισμό 
και την εποπτεία , να συμμετέχει και ως ψεκαστής. Σε αντίθετη περίπτωση, υποχρεούται να 
απασχολεί και άλλον ψεκαστή.   

2. Ο ανάδοχος θα είναι σε θέση ανά πάσα στιγμή να εξασφαλίσει την συμμετοχή 
επιπλέον ατόμου ως τεχνικό προσωπικό (ψεκαστή), εάν προκύψει ανάγκη αναπλήρωσης, 
του κυρίως απασχολούμενου ατόμου. Το άτομο αυτό θα έχει τα απαιτούμενα τυπικά και 
ουσιαστικά  προσόντα , η αξιολόγηση των οποίων αποτελεί ευθύνη του αναδόχου και του 
επιστημονικού υπεύθυνου.  

Στην προσφορά που θα κατατεθεί, θα περιγράφεται με ακρίβεια η προτεινόμενη σύνθεση του 
προσωπικού και οι ρόλοι που θα ανατεθούν σε κάθε άτομο, ώστε να εξασφαλίζονται οι 
ανωτέρω ελάχιστες απαιτήσεις. Επίσης, θα υποβληθούν: α) υπεύθυνες δηλώσεις του υποψήφιου 
αναδόχου και του επιστημονικού του υπευθύνου, ότι: το προτεινόμενο τεχνικό προσωπικό (ψεκαστές, 
κυρίως απασχολούμενος/οι και αναπληρωτής), πληροί τα νόμιμα τυπικά αλλά και τα ουσιαστικά 
προσόντα και είναι ικανό να καλύψει το σύνολο των αναγκών του έργου, και β) υπεύθυνες δηλώσεις 
των ψεκαστών, αποδοχής συμμετοχής τους στο έργο.  

3. Αν κριθεί αναγκαίο από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία (Δ/νση Δημόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Άρτας), ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέσει 
περισσότερο προσωπικό, για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων, που αφορούν 
θέματα Δημόσιας Υγείας. 

2. Β. Τεχνικός εξοπλισμός: 

Β1. Ένα όχημα με δυνατότητα κίνησης σε δύσβατες περιοχές, το οποίο θα διαθέτει : 
παρελκόμενο ή φέρον βυτίο ψεκασμού, όγκου 500 τουλάχιστον λίτρων (η χωρητικότητα θα 
αναγράφεται ευκρινώς επί του βυτίου) ψεκαστική αντλία κατάλληλης πίεσης, η οποία θα καταλήγει σε 
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δύο ακροφύσια (κατάλληλα για να δημιουργούν στην έξοδο τους σταγονίδια μικρότερα των 100 
μικρών) μέσω των οποίων θα πραγματοποιείται ρύθμιση, ανάλογα με τις συνθήκες που απαιτεί ο 
ψεκασμός ώστε να επιτυγχάνεται η ομοιόμορφη διασπορά του ψεκαστικού διαλλείματος 
υπερνικώντας τυχόν υπάρχουσα βλάστηση και σωλήνες μήκους τουλάχιστον 50 μέτρων που θα 
συνοδεύονται από 2 χειριστές ακροφυσίων.  

Β2.Ενα δεύτερο όχημα , για την παρακολούθηση και έλεγχο της αποτελεσματικότητας του 
προγράμματος και την εντομολογική επιτήρηση. 

Β3. Δύο (2) τουλάχιστο ψεκαστήρες πλάτης χωρητικότητας τουλάχιστον όγκου 10 λίτρων οι 
οποίοι θα χρησιμοποιούνται σε μη προσβάσιμα σημεία από το μηχανοκίνητο ψεκαστικό.  

Β4. Δύο  (2) εφεδρικοί ψεκαστήρες, ώστε σε περίπτωση προβλήματος – βλάβης, να μην 
υπάρχουν καθυστερήσεις στις εφαρμογές . 

Β5. Δώδεκα (12) τουλάχιστο παγίδες σύλληψης ακμαίων   κουνουπιών, ενδεδειγμένες για 
τα είδη κουνουπιών που θέλουμε να ελέγχουμε καθώς και το είδος των εστιών ανάπτυξής τους.( Οι 
ώρες που δραστηριοποιούνται, οι τρόποι που διημερεύουν ή διαχειμάζουν, οι προτιμήσεις ξενιστών 
και η εν γένει καλή γνώση της βιολογίας τους είναι κατάλληλοι οδηγοί επιλογής των μεθόδων 
παρακολούθησης των πληθυσμών τους και θα καθορίσει τα μέτρα ελέγχου που θα ληφθούν.)   

Κατάλληλες παγίδες ωοθεσίας (ο αριθμός αυτών θα  τουλάχιστον 100). 

B.6 Σύστημα μη επανδρωμένο ΣμηΕΑ (drone), με καταγραφικό, για παρακολούθηση 
δυσπρόσιτων περιοχών. 

Επισημάνσεις:  

 Το ψεκαστικό υγρό θα αποτελείται από νερό και κατάλληλο βιολογικό σκεύασμα - βιοκτόνο.  Η 
χρήση κάθε εγκεκριμένου σκευάσματος πρέπει να γίνεται ακλουθώντας πιστά τις οδηγίες του, 
όπως αυτές ορίζονται από την κατασκευάστρια εταιρεία σε συνάρτηση με την σχετική έγκριση 
από το αρμόδιο Υπουργείο.  Κατά την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού, που πρέπει να 
γίνεται με σχολαστική προσοχή, προστίθεται στο δοχείο παρασκευής, πρώτα το νερό και μετά 
το σκεύασμα με συνεχή ανάδευση (150 περίπου στροφές / λεπτό). Η χρησιμοποίηση του 
ψεκαστικού υγρού πρέπει να γίνεται αμέσως μετά την παρασκευή του. Η ποσότητα του 
ψεκαστικού υγρού που θα παρασκευάζεται θα είναι τόση, ώστε να μην περισσεύει για την 
επόμενη ημέρα και χωρίς να προκύπτει ανάγκη απόρριψής του. Το νερό που θα 
χρησιμοποιείται,  για την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού θα είναι κατάλληλο - διαυγές, 
άοσμο, χαμηλής ολικής σκληρότητας. 
 

  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ψεκάσει τις περιοχές σύμφωνα με τις υποδείξεις της Δ/νσης 
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Άρτας και της αρμόδιας Επιτροπής  
Παρακολούθησης και να συμμορφώνεται πρόθυμα σε αυτές. 
 

  Ο Ανάδοχος οφείλει πριν την έναρξη των ψεκασμών να γνωρίζει πολύ καλά τον τομέα 
που θα ψεκάσει, για να κατευθύνει σωστά τα συνεργεία του ώστε να μην γίνονται 
επικαλύψεις ψεκασμών και να μην αφήνονται αψέκαστες περιοχές.  

 

 Κατά την εκτέλεση των ψεκασμών, ο Ανάδοχος θα λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα 
προστασίας των άλλων ανθρώπων, του οικοσυστήματος, των οικόσιτων ζώων και του 
περιβάλλοντος γενικότερα από τα χρησιμοποιούμενα σκευάσματα. Στα πλαίσια αυτής της 
υποχρέωσής του, ο ανάδοχος κάθε φορά πριν την διενέργεια ψεκασμού, να φροντίζει για 
την έγκαιρη και με κατάλληλο τρόπο ενημέρωση των Δημοτικών Αρχών, οι οποίες 
υποχρεούνται για την περαιτέρω πληροφόρηση των πολιτών, σχετικά με τις 
επικείμενες εφαρμογές (ημερομηνίες, περιοχή και τρόπος διενέργειας ψεκασμού) , 
προκειμένου να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας ανθρώπων και ζωικού 
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κεφαλαίου. Ο ανάδοχος, ευθύνεται για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί κατά την διάρκεια ή εξ 
αιτίας των ψεκαστικών εφαρμογών, στο προσωπικό , σε τρίτα πρόσωπα, στα μέσα ψεκασμού, 
στο περιβάλλον (καλλιέργειες, ζωικό κεφάλαιο, υδατικοί πόροι κ.λ.π). Προς αποφυγή 
ατυχημάτων, ο ανάδοχος υποχρεούται στη λήψη κάθε απαραίτητου προληπτικού μέτρου.   

 

  Ο Ανάδοχος, είναι υποχρεωμένος να διαθέσει στο προσωπικό που θα απασχολήσει, όλα τα 
απαραίτητα εφόδια για την προστασία της υγείας κατά την εκτέλεση της εργασίας 
ψεκασμού, εφοδιάζοντάς τους δηλαδή με τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό 
(φόρμα, καπέλο, γάντια, μάσκες), ο οποίος θα βρίσκεται πάντα επάρκεια και  άριστη 
κατάσταση. Όλοι οι ψεκαστές θα φέρουν απαραιτήτως, όλο τον αναγκαίο προστατευτικό 
εξοπλισμό. Ψεκαστής που αρνείται να φέρει τον εξοπλισμό ή τον καταργεί κατά την διάρκεια 
του ψεκασμού θα αποβάλλεται από το ψεκαστικό συνεργείο. 

 

 Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου, προκύψουν εντομολογικά, 
επιδημιολογικά ή άλλα στοιχεία τα οποία θα επιβάλλουν την αναθεώρηση και αναπροσαρμογή 
των δράσεων,  ή απαίτηση για ενίσχυση των συνεργείων με ψεκαστικά μέσα ή προσωπικό, ο 
ανάδοχος θα πρέπει να δύναται να ανταποκριθεί.  

 

 Ο Ανάδοχος θα έχει την πλήρη ευθύνη της προμήθειας , της εφαρμογής και της διάθεσης του 
συνόλου των απαιτούμενων σκευασμάτων για την εκτέλεση του έργου, όπως και της 
ενημέρωσης του κοινού στις περιοχές που διενεργεί ψεκασμούς. Η συνολική διαχείριση των 
σκευασμάτων και των συσκευασιών τους, δηλαδή  η προμήθεια, μεταφορά, αποθήκευσή τους, 
όπως και η διάθεση  των κενών συσκευασιών θα είναι αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου. Σε 
κάθε εφαρμογή καταπολέμησης, ο επιστημονικά υπεύθυνος που έχει    οριστεί, θα παρίσταται 
και θα παρακολουθεί όλη τη διαδικασία της  εργασίας από την παρασκευή του υλικού 
παρέμβασης και τη χρησιμοποίησή του, καθώς και τη λήψη των μέτρων ασφαλείας που 
επιβάλλονται, μέχρι να  γίνει κατάλληλος για επαναχρησιμοποίηση ο χώρος, στον οποίο έγινε 
η  καταπολέμηση.   
 

 Ο Ανάδοχος, υποχρεούται να γνωστοποιεί εγκαίρως αλλαγές στο καταρτισμένο πρόγραμμα, 
που επιβάλλονται από καιρικές ή άλλες ιδιαίτερες συνθήκες.  

 

 

      3.  ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

-  Η  Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου έχει 
την ευθύνη για την ομαλή εκτέλεση του προγράμματος και αναφέρεται στο παρών έγγραφο ως 
Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

-  Το Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Δνσης Αγροτικής Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή της κείμενης 
Νομοθεσίας (διεξαγωγή εντατικών ελέγχων στις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν καταπολεμήσεις). 

- Η επίβλεψη του όλου έργου (ψεκασμοί και δοσολογίες φαρμάκων) θα γίνει υπό την ευθύνη-
εποπτεία και καθοδήγηση της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Άρτας και της  
Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ορθή 
εφαρμογή τους, σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης τους, όπως αυτές ορίζονται από την κατασκευάστρια 
εταιρεία, σε συνάρτηση με την σχετική έγκριση από τα αρμόδια Υπουργεία. 

- Ο ψεκασμός μπορεί επίσης να γίνει και με οποιοδήποτε άλλο εντομοκτόνο αφού εγκριθεί για τον 
σκοπό αυτόν από το Υπουργείο Υγείας. Οι υψηλότερες δόσεις εφαρμόζονται στα πολύ ακάθαρτα νερά 
και ο ψεκασμός επαναλαμβάνεται περίπου ανά 15 ημέρες σε κάθε περιοχή και σύμφωνα πάντα με τις 
ανάγκες της περιοχής. 
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- Οι εργαζόμενοι που θα ασχοληθούν με το πρόγραμμα, πρέπει να τηρούν όλους τους κανόνες 
ατομικής προφύλαξης κατά τον ψεκασμό, όπως χρήση ειδικών υποδημάτων (γαλότσες) και 
κατάλληλων μασκών, για την αποφυγή εισπνοής σταγονιδίων εντομοκτόνου, καθώς και αδιαπότιστη 
στολή και είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν με αυστηρότητα τα μέτρα που θα υποδεικνύει η Δ/νση 
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Άρτας. 

 

 

4. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

 Εκτός από τους χάρτες (υποβάλλονται το μέγιστο μέσα σε 15 ημέρες μετά την υπογραφή 
της σύμβασης), τα δελτία παρακολούθησης προνυμφών (κάθε εβδομάδα, δηλαδή πριν 
και μετά την εφαρμογή των ψεκασμών), τα δελτία παρακολούθησης των ακμαίων 
εντόμων (κάθε 15/ήμερο), ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Επιτροπή Παρακολούθησης 
(μέσω της Δ/νσης Δημόσιας  Υγείας & Κοινωνικής  Μέριμνας Π.Ε. Άρτας) σε μηνιαία βάση,  
έκθεση δράσεων του περασμένου μήνα που θα περιλαμβάνει ανά περιοχή τις ψεκαστικές 
εφαρμογές, την έκταση, τον αριθμό των δειγματοληπτικών σταθμών προνυμφών, τον αριθμό 
των παγίδων ακμαίων εντόμων, τα χρησιμοποιούμενα σκευάσματα  και τυχόν προβλήματα που 
αντιμετώπισε καθώς και προτάσεις για την επίλυσή τους.  

 Ο Ανάδοχος, υποχρεούται με το πέρας του έργου, να παραδώσει στον φορέα υλοποίησης 
τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή, σε τέσσερα  (4) αντίγραφα, Αναλυτική Τεχνική 
Έκθεση Πεπραγμένων. 

Σε αυτή θα περιλαμβάνονται: Συνολική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του έργου, τυχόν 
προβλήματα ή δυσκολίες ανά περιοχή κατά την υλοποίηση του έργου, προτάσεις για την 
αντιμετώπισή τους με πλήρη αναφορά στον τρόπο επίλυσης τους και προληπτικές ενέργειες 
για την πρώιμη αντιμετώπισή τους καθώς και για τον περιορισμό των εστιών αναπαραγωγής 
των κουνουπιών,  τις καταγεγραμμένες μόνιμες και παροδικές εστίες ανάπτυξης κουνουπιών , 
σε πλήρη συσχέτιση με τα γένη που αναπτύσσονται σ’αυτές , τις δράσεις που υλοποιήθηκαν 
και την αποτελεσματικότητα τους σε επίπεδο καταπολέμησης (πληθυσμιακή εξέλιξη)  σε μια 
λεπτομερή και τεκμηριωμένη έκθεση απολογισμού του έργου.   

 

      5. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Με Απόφαση του αρμοδίου οργάνου θα συγκροτηθεί Επιτροπή Παρακολούθησης - Συντονισμού & 
Παραλαβής του έργου για την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας. Αρμοδιότητα της ανωτέρω 
Επιτροπής, είναι η εφαρμογή του έργου αυτού, όπως αυτή καθορίζεται στις «Τεχνικές 
προδιαγραφές» της παρούσας, καθώς και η αξιολόγηση τμηματικά και συνολικά των εργασιών, 
σύμφωνα με την σύμβαση του έργου. Σε περίπτωση που κατά τους τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους 
της Επιτροπής, διαπιστωθούν πλημμέλειες κατά την υλοποίηση των δράσεων ή και την τήρηση των 
υποχρεώσεων του Αναδόχου, ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί στα διορθωτικά μέτρα που θα του 
προτείνει η Επιτροπή, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση της Περιφέρειας Ηπείρου. Αν η μη 
συμμόρφωση εξακολουθήσει, η Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Άρτας και η 
Επιτροπή παρακολούθησης; - παραλαβής του έργου, θα ενημερώσουν σχετικά την Δ/νση  Διοικητικού 
- Οικονομικού Π.Ε. Άρτας, για περαιτέρω δικές της ενέργειες. 

Η Επιτροπή, οφείλει να συντάξει Πρακτικά τμηματικής και συνολικής αξιολόγησης του έργου, 
καθώς και οριστικής παραλαβής  αυτού, όπως θα ορίζεται στην σύμβαση που θα υπογραφεί. 
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 6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

       Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς απαραίτητα θα περιλαμβάνει εκτός από όσα αναφέρονται 
στην   παράγραφο  «Προσωπικό», και τα παρακάτω στοιχεία: 

Α/Α 

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ -ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ  

ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Α 

 Τεχνική έκθεση, σχετικά με την πληρότητα και αρτιότητα του γενικού και ειδικού 
αντικειμένου, σε σχέση με την διαχείριση, την τεχνική υποστήριξη (μέσα υλοποίησης) για 
την διασφάλιση της ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών. Τον εξοπλισμό που θα 
διατεθεί (ιδιοκτησίας ή μισθωμένος) για την υλοποίηση του έργου.  

Αυτός να περιγράφεται αναλυτικά και να έχει τη μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης, στην 
οποία ο προσφέρων θα δηλώνει τον αριθμό και το είδος των ψεκαστικών μηχανημάτων ή 
Φ.Ι.Χ. που διαθέτει. Επίσης θα δηλώνεται ότι τα ψεκαστικά μηχανήματα ή Φ.Ι.Χ. φέρουν τα 
κατάλληλα ακροφύσια, ώστε να δημιουργούνται κατά την έξοδό τους σταγονίδια μικρότερα 
των 100 μικρών, καθώς και ελαστικός σωλήνας μήκους τουλάχιστο 50 μέτρων. 

Α1. Για τα ιδιόκτητα ψεκαστικά μηχανήματα ή Φ.Ι.Χ. απαιτείται φωτοαντίγραφο της άδειας 
κυκλοφορίας τους. 

Α2. Για τα μισθωμένα ψεκαστικά μηχανήματα ή Φ.Ι.Χ. απαιτούνται ιδιωτικά συμφωνητικά 
μίσθωσης (μισθωτήρια), διάρκειας από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς έως 31-12-
2021, θεωρημένα για το γνήσιο της υπογραφής των ιδιοκτητών. Στα μισθωτήρια, εκτός της 
διάρκειας θα αναφέρεται ο αριθμός κυκλοφορίας των ψεκαστικών μηχανημάτων και τα 
χαρακτηριστικά τους (μέγεθος βυτίου, χαρακτηριστικά ψεκαστικού συγκροτήματος κ.τ.λ). Τα 
παραπάνω ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης θα συνοδεύονται απαραίτητα από φωτοαντίγραφα 
των αδειών κυκλοφορίας τους. 

Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση άλλων ψεκαστικών μηχανημάτων ή Φ.Ι.Χ, από αυτά που 
αναφέρονται στην τεχνική προσφορά του εργολάβου. Για λόγους ανωτέρας βίας 
(ανεπανόρθωτη βλάβη κ.λπ.), δύναται να χρησιμοποιεί άλλα ψεκαστικά μέσα, μετά από ειδική 
έγκριση της Επιτροπής. Για τα νέα μεταφορικά μέσα που θα χρησιμοποιήσει ο εργολάβος και 
δεν περιγράφονται στην τεχνική του προσφορά , είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στην 
αρμόδια Επιτροπή καθώς και στον φορέα υλοποίησης του έργου, φωτοαντίγραφο των αδειών 
κυκλοφορίας και ιδιωτικά συμφωνητικά  μίσθωσης. 

Β 

Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρεται η ακριβής σύνθεση του  προσωπικού που θα 
διατεθεί για την υλοποίηση του προγράμματος (Υπεύθυνος του έργου, αναπληρωτής του 
υπευθύνου του έργου και ψεκαστές). 

Η ανάθεση του έργου σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας μπορεί να γίνει στο 
όνομα ατόμου που κατέχει τη σχετική άδεια του Υπουργείου Γεωργίας ή όπως έχει 
μετονομαστεί μεταγενέστερα, η οποία εκδίδεται στο όνομα γιατρού, γεωπόνου, 
φαρμακοποιού, χημικού, χημικού μηχανικού, επόπτη δημόσιας υγείας, τεχνολόγου γεωπόνου 
φυτικής παραγωγής ή τεχνολόγου γεωπόνου θερμοκηπιακών καλλιεργειών. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος του έργου δεν κατέχει τα παραπάνω προσόντα, θα πρέπει 
να ορίσει εγγράφως τον υπεύθυνο επιστήμονα (εφοδιασμένο με τη σχετική άδεια) ο οποίος και 
θα έχει την ευθύνη της πιστής εφαρμογής και συντονισμού του έργου. 



ΑΔΑ: 61Σ47Λ9-7Σ5



 

 35 

Γ 

Την ακριβή μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί για την υλοποίηση του έργου (όλες οι 
επιχειρησιακές εφαρμογές). Αναλυτική στοχοθεσία η οποία θα εμπεριέχει αναλυτικό 
χρονοδιάγραμμα σχεδίου δράσεων και τεκμηρίωση της ρεαλιστικότητας, της αποδοτικότητας – 
αποτελεσματικότητας του προτεινόμενου σχεδίου δράσης. 

Ειδικότερα, απαιτείται να γίνει αναφορά στην ανάπτυξη και εφαρμογή μέτρων ασφάλειας 
και προστασίας του περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει και για τον τρόπο 
διαφύλαξης των συμφερόντων των παραγωγών των ψεκαζόμενων και γειτονικών περιοχών, 
καθώς και για την υγεία των κατοίκων των ίδιων περιοχών. 

Δ 

Την κατοχή άδειας καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους από 
το Υπουργείο  Αγροτικής Ανάπτυξης (σύμφωνα με το Νόμο για τον χειρισμό βιοκτόνων εντός ή 
γύρω από κατοικημένες περιοχές). 

Ε 

-12 παγίδες σύλληψης ακμαίων κουνουπιών,  οι οποίες  θα πρέπει να είναι πιστοποιημένες 
(από αρμόδιες αρχές της Ελλάδας ή του εξωτερικού) και  κατανεμημένες ως προς τον αριθμό,  
ώστε να υπάρχουν παγίδες  κατάλληλες για τη σύλληψη όλων  των επιπέδων γενών ακμαίων 
κουνουπιών. 

-Κατάλληλες παγίδες ωοθεσίας (ο αριθμός αυτών θα  είναι τουλάχιστον 100). 

- Σύστημα μη επανδρωμένο ΣμηΕΑ (drone), με καταγραφικό, για παρακολούθηση 
δυσπρόσιτων περιοχών. 

ΣΤ 

-Πιστοποιητικό, για σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, κατά ISO, στο πεδίο εφαρμογής 
καταπολέμησης εντόμων, σε κατοικημένους χώρους (συγκρότηση, οργάνωση και εφαρμογή 
συστήματος ποιότητας βασισμένου στο πρότυπο ISO 9001:2008, για την ποιοτικότερη παροχή 
των υπηρεσιών του). 

- Πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας ενός οργανισμού OHSAS 
18001  

- Πρότυπο για την περιβαλλοντική διαχείριση ISO 14001   

Η 

 Την εμπειρία από επιτυχημένη εκτέλεση ανάλογων έργων (προσκόμιση επικυρωμένων 
φωτοαντιγράφων ανάληψης αντιστοίχων προγραμμάτων προηγούμενων ετών, όπου θα 
αναφέρεται ρητά ο χρόνος υπογραφής, η διάρκεια εκτέλεσης και ο προϋπολογισμός του 
έργου). 

Θ 
Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις για την καταλληλότητα των εντομοκτόνων, που θα 

χρησιμοποιηθούν καθ΄ όλη τη διάρκεια του έργου. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Β ΄  
 

(ανήκει στην αριθ.  οικ.370/03-02-2021 διακήρυξη της Π.Ε. Άρτας) 

 

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ  &  
Ε Γ Γ Υ Η Τ Ι Κ Η Σ   Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η Σ  
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Ι. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚ/ΞΗ: οικ.370/03-02-2021 
ΕΠΩΝΥΜΟ 
Η΄ΕΠΩΝΥΜΙΑ:………………………. 
ΕΔΡΑ:…………………………………... 
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:…………………………. 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ:………………………….. 
Α.Φ.Μ.: ………………………………… 
Δ.Ο.Υ.: …………………………………. 

ΠΡΟΣ: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ 
Δ/ΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΠΛ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 
Τ.Κ.:47132  ΑΡΤΑ 

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.) 

  

Φ. Π. Α. 
  

ΣΥΝΟΛΟ 

  

 

 

Δηλώνω ότι έλαβα γνώση των όρων της αριθ. οικ.370/03-02-2021 διακήρυξης και 
τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. 

Η προσφορά μου ισχύει για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της ημέρας 
διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

 

Άρτα,  …-…-2021 

Ο Προσφέρων 

 

Ονοματεπώνυμο-Υπογραφή - Σφραγίδα 
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ΙΙ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας: …………………………….. 
Κατάστημα: ……………………………………..….. 
(Δ/νση οδός – αριθμός, Τ.Κ. , fax) 

 
 

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 
 

Προς: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ       
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ      
ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚHTIΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Πλατεία Εθνικής Αντίστασης 
T.K.: 47132 - Άρτα 
 
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ. 

 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 
ευρώ ………………………………………………………………………..υπέρ του: 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., 
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: 

...................... 
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. 
(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ 

της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 
για την καλή εκτέλεση του έργου Καταπολέμηση κουνουπιών, για το έτος 2021, στην 

περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας (αριθ. πρωτ. οικ.370/03-02-2021 διακήρυξης) και το 
οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής αξίας πριν Φ.Π.Α.  

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 
σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή  σας 

ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση 
εγγυοδοσίας μας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το 
δικαίωμα να εκδίδουμε. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Γ ΄  
 

(ανήκει στην αριθ.  οικ.370/03-02-2021 διακήρυξη της Π.Ε. Άρτας) 

 

 
Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α  Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

Άρτα   … ……… 2021 
Αριθμ.πρωτ.: 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ 

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
 

Σ Υ Μ Β Α Σ Η 
Ανάθεσης του έργου καταπολέμησης κουνουπιών, για το έτος 2021, στην περιοχή της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, ποσού ……………………………………………………. χωρίς 
Φ.Π.Α.  

 Στην Άρτα σήμερα ………………….. … …………. 2021, στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Άρτας, οι υπογεγραμμένοι: 
Α. Ο κ. Βασίλειος Ψαθάς, Αντιπεριφερειάρχης Άρτας, ενεργώντας ως νόμιμος  εκπρόσωπος της 
Περιφερειακής Ενότητας  Άρτας με Α.Φ.Μ:  997908822 Δ.Ο.Υ.:  Ιωαννίνων, και  
Β. O/Η κ. ………………………, νόμιμος εκπρόσωπος, της εταιρείας ………………….., με  Α.Φ.Μ: 
………………………… και Δ.Ο.Υ.: ……….., συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα εξής: 
 Ο πρώτος των συμβαλλομένων, με την παραπάνω ιδιότητα και έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του:  
α) νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) 
β) άρθρου 133 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) 
γ)του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
όπως τροποποιηθήκαν και ισχύουν. 
2. Το Π.Δ. 140/2010 (Φ.Ε.Κ. 233/Α΄/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
3. Τις αριθμ. οικ.184270/11852/22-12-2020 (ΦΕΚ 1085/τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) και οικ. 138928/8845/23-
09-2019 (ΦΕΚ 3550/Β΄) αποφάσεις του Περιφερειάρχη Ηπείρου σχετικά με Ορισμό Χωρικών 
Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Ηπείρου και μεταβίβαση επιπλέον αρμοδιοτήτων και Μεταβίβαση 
δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες της 
Περιφέρειας Ηπείρου, αντίστοιχα. 
4. Την αριθμ. πρωτ. 164935/5310/17-11-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την 
οποία εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00€) σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, προϋπολογισμού του 
Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ηπείρου, «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών 
δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», υποέργο:  Καταπολέμηση κουνουπιών για την περιοχή 
της Π.Ε. Άρτας για το έτος 2021.  
5. Την αριθ. οικ.370/03-02-2021 Διακήρυξη της Π.Ε. Άρτας για την ανάθεση του έργου 
καταπολέμησης κουνουπιών έτους 2021 στην περιοχή της Π.Ε. Άρτας, καθώς και την αριθ. 
…/……/…-….-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου περί 
κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού.  
6. Την ανάγκη εκτέλεσης του έργου καταπολέμησης κουνουπιών, για το έτος 2021, στην περιοχή 
της Π.Ε. Άρτας .    
 
 

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι 

    στο/η δεύτερο/η των συμβαλλομένων, ο/η οποίος/α στο εξής θα καλείται «Ανάδοχος», την 
υποχρέωση της εκτέλεσης του έργου καταπολέμησης κοινών και ανωφελών κουνουπιών, για το 
έτος 2021, στο φυσικό, περιαστικό και αστικό σύστημα της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 
Το συνολικό τίμημα, για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών, ορίζεται στο ποσό των 
………………………………………………………………………………….. (……….€) χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι 



ΑΔΑ: 61Σ47Λ9-7Σ5



 

 41 

των ………………………………………………… (………€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος 
Φ.Π.Α.. 
    Το έργο περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων δράσεων: (α) παρακολούθησης των 
προνυμφών και των ακμαίων εντόμων στην περιοχή υλοποίησης του προγράμματος, (β) 
διενέργειας παρεμβάσεων προνυμφοκτονίας και ακμαιοκτονίας, και (γ) ελέγχου της 
αποτελεσματικότητας των διενεργούμενων εφαρμογών με σκοπό την προστασία της Δημόσιας 
Υγείας. 
    Οι περιοχές εφαρμογής του προγράμματος, η μεθοδολογία καταπολέμησης των κουνουπιών, η 
εκτέλεση  των ψεκασμών, οι ημερομηνίες και η τεχνική εφαρμογή του έργου θα καθορίζονται από  
την Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου), η οποία έχει ορισθεί ως Διευθύνουσα 
Αρχή ή/και από την Επιτροπή  Παρακολούθησης, Συντονισμού & Παραλαβής του έργου στην 
Περιφερειακή Ενότητα Άρτας. 
    Η τελική επιλογή των περιοχών έχει γίνει από τα αρχεία των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών και τη 
σχετική αλληλογραφία με τους Δήμους της Π.Ε. Άρτας. 
    Για την καλή και πιστή εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος κατέθεσε την αριθμ. 
……………………εγγυητική επιστολή της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ………………….……..…………… ποσού 
……………………………..……………………………………………………………….………………….. ευρώ (…………………. €). 
     Οι δράσεις του Προγράμματος  θα πραγματοποιηθούν από την υπογραφή της σύμβασης έως 
31-12-2021, με ανώτατο όριο την διενέργεια δεκατεσσάρων (14) αλλεπάλληλων 
ψεκαστικών κύκλων / περιοχή εφαρμογής/ δεκαπενθήμερο και εν συνεχεία η διενέργεια 
τριών (3) ψεκαστικών κύκλων/περιοχή εφαρμογής,  σε χρόνο και με πρόγραμμα που θα 
καταρτιστεί από την αρμόδια Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας Π.Ε. Άρτας σε συνεργασία 
με την Επιτροπή παρακολούθησης – παραλαβής του έργου, αναλόγως των κλιματολογικών και 
λοιπών συνθηκών που θα επικρατούν, με στόχο την μείωση του πληθυσμού των ακμαίων 
κουνουπιών που θα διαχειμάσουν στην περιοχή. 
       Αναλυτικά η περιγραφή του έργου αναφέρεται στο Παράρτημα Α (ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας καθώς και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά / απαιτήσεις του έργου. 
       Για την εκτέλεση του έργου θα χρησιμοποιηθεί συνεργείο που θα αποτελείται από εργάτες - 
ψεκαστές με σχετική εμπειρία, για όλες τις εργάσιμες ημέρες, με εξασφαλισμένο από αυτόν 
μεταφορικό μέσο και με την παρουσία  υπεύθυνου επιστήμονα (εφοδιασμένου  με  τη σχετική 
άδεια), για την επίβλεψη της σωστής εκτέλεσης του προγράμματος. 
      Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου, ως 
Διευθύνουσα Αρχή, θα έχει την ευθύνη για την ομαλή εκτέλεση του προγράμματος.  
      Η Δνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου είναι 
υπεύθυνη για την εφαρμογή της Νομοθεσίας (διεξαγωγή εντατικών ελέγχων στις επιχειρήσεις που 
εφαρμόζουν καταπολεμήσεις). 
      Η εφαρμογή των σκευασμάτων θα γίνει υπό την ευθύνη-εποπτεία και καθοδήγηση των 
υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου (Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής 
Μέριμνας σε συνεργασία με τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής), λαμβάνοντας όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για την ορθή εφαρμογή τους, σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως τους, όπως 
αυτές ορίζονται από την κατασκευάστρια εταιρεία, σε συνάρτηση με την σχετική έγκριση από τα 
αρμόδια Υπουργεία. 
       Σε οικολογικά προστατευόμενες περιοχές (Natura κ.λπ.) ο ψεκασμός, εφόσον κριθεί 
σκόπιμος, θα γίνεται κατόπιν ιδιαίτερης συνεννόησης, ως προς την επιλογή του σκευάσματος, με 
τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου. 
       Ο εφοδιασμός των συνεργείων με εντομοκτόνα και ο εξοπλισμός του με ψεκαστήρες, στολές, 
μάσκες, γάντια κ.λπ. θα γίνεται με ευθύνη του αναδόχου. 
       Οι ψεκαστές θα ακολουθούν αυστηρά τους κανόνες ατομικής προφύλαξης, κατά τον 
ψεκασμό, κατά τη διάρκεια του οποίου, θα λαμβάνονται όλα τα μέτρα προφύλαξης των ανθρώπων, 
του οικοσυστήματος, των οικόσιτων και παραγωγικών ζώων και του περιβάλλοντος, από τα 
εντομοκτόνα. 
       Στην περίπτωση όπου Καλλικρατικός Δήμος του Νομού Άρτας συντάξει και διεξάγει 
πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών, η πραγματοποίηση  προγράμματος  από τη πλευρά 
της Π.Ε. Άρτας θα γίνει με γνώμονα τη μη διασταύρωση  κύκλων ψεκασμού, με σκοπό τη 
διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης, ο  «Ανάδοχος» 
θα πρέπει άμεσα και έγκαιρα να ενημερώνει τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της 
Π.Ε. Άρτας για τις περιοχές εφαρμογής του προγράμματος. 
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       Η σύμβαση ισχύει από την υπογραφή της και ολοκληρώνεται 31-12-2021, ύστερα από την 
βεβαίωση της οριστικής παραλαβής του έργου και της καλής εκτέλεσης συμβατικών υποχρεώσεων 
του αναδόχου και των όρων της σύμβασης από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης – 
Πιστοποίησης - Συντονισμού & Παραλαβής του Έργου για την Π.Ε. Άρτας. 
       Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη, μπορεί να τροποποιηθεί ή παραταθεί η παρούσα σύμβαση, ύστερα από 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου. Η παράταση της παρούσας δεν μπορεί 
να υπερβεί τους δύο (2) μήνες, ήτοι έως 28-02-2022. 
       Η καταβολή της αμοιβής δύναται να πραγματοποιείται είτε τμηματικά έως τρεις πληρωμές είτε 
εφ’ άπαξ μετά την πλήρη ολοκλήρωση του συνόλου του έργου και την οριστική παραλαβή του, 
από την Επιτροπή Παρακολούθησης, Συντονισμού και Παραλαβής και βεβαίως ύστερα από την 
προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών, που προβλέπονται από το άρθρο 200 του Ν. 
4412/2016, για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Ειδικά για την πληρωμή της αξίας 
του ψεκασμού θα προσκομίζονται στην Υπηρεσία Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών καθώς και κάθε 
άλλο δικαιολογητικό, που τυχόν ζητηθεί από τις Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωμή.   
       Ο ανάδοχος, κατά την πληρωμή, υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις του Δημοσίου, καθώς και 
στον αναλογούντα φόρο εισοδήματος.  
       Σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος, για οποιοδήποτε λόγο, αθετήσει όρο της παρούσας 
σύμβασης θα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Νόμου και θα επιβάλλονται, με απόφαση του 
αρμοδίου οργάνου, οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Αν προκύψει διαφωνία μεταξύ της αναθέτουσας 
αρχής και του αναδόχου θα προσπαθήσουν κάθε διαφορά να επιλυθεί με βάση την καλή πίστη και 
τα συναλλακτικά ήθη. Εάν δεν καταστεί δυνατή η επίλυση της διαφωνίας σύμφωνα με τα 
ανωτέρω, συμφωνείται πως αρμόδια δικαστήρια για την επίλυσή της θα είναι αποκλειστικά τα 
δικαστήρια της Άρτας.  
       Κατά τα λοιπά ισχύει ότι αναγράφεται στην  αριθμ. οικ.370/03-02-2021 διακήρυξη της Π.Ε. 
Άρτας και την έγγραφη προσφορά του αναδόχου. 
        Ο δεύτερος των συμβαλλομένων δήλωσε ότι έλαβε γνώση όλων των ανωτέρω και τα 
αποδέχεται στο σύνολό τους ανεπιφύλακτα. 
        Η παρούσα σύμβαση συντάχτηκε σε τρία (3) όμοια αντίτυπα, υπογράφτηκε από τους δύο 
συμβαλλόμενους και έλαβε ο καθένας από ένα. 
 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

            Ε.Π. 
Ο Αντιπεριφερειάρχης 
        Π.Ε. Άρτας  

 
Για τον Ανάδοχο 

   

     Βασίλειος Ψαθάς   …………………………. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Δ ΄  
 

(ανήκει στην αριθ.  οικ.370/03-02-2021 διακήρυξη της Π.Ε. Άρτας) 

 

 
Τ Υ Π Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο  Ε Ν Τ Υ Π Ο  Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ  Δ Η Λ Ω Σ Η Σ  

  

( Τ . Ε . Υ . Δ . )  
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή1 και τη διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα) 
- Ονομασία: [ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ] 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [5006] 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ/ ΑΡΤΑ/ 47132] 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Α. ΚΟΛΙΟΥ] 
- Τηλέφωνο: [2681361030] 
- Ηλ. ταχυδρομείο: [a.koliou@peartas.gov.gr] 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 
[www.peartas.gov.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 
σχετικού CPV): [Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών, για το έτος 2021, στην 
περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας – CPV: 90922000-6] 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: […………………………….] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ] 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν 
υπάρχει): [ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: αριθ.πρωτ.  οικ.370/03-02-2021] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 
Πλήρης Επωνυμία: [   ] 
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 
υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 
Αρμόδιος ή αρμόδιοι2 : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 
μικρή ή μεσαία επιχείρηση3; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 
είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο 
κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων 
οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο 
πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 
παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V 
κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του 
καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, 
κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα 
οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση 
και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον 
επίσημο κατάλογο4: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 
όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος 
IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά 
περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό 
απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα 
έγγραφα της σύμβασης: 

 

 

 

 

α) [……] 
 
 
 

β)(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 
αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……] 
γ) [……] 

 
 
 

δ) [] Ναι [] Όχι 
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ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε 
θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων 
ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν 
τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει 
απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 
αυτή διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

ε) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 
από κοινού με άλλους5; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους 
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 
Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 
καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 
Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και 
τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 
Τηλέφωνο: [……] 
Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές 
της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 



ΑΔΑ: 61Σ47Λ9-7Σ5



 

 48 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ6  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους 
σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους 
αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το 
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για 
την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV 
και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες7 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση8· 
2. δωροδοκία9,10· 
3. απάτη11· 
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες12· 
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας13· 
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων14. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική 
απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα 
ή οποιουδήποτε προσώπου15 το οποίο είναι 
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω 
(σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία 
έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο 
ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 

[……][……][……][……]16 

Εάν ναι, αναφέρετε17: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 
καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί []· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού   

[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……]18 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»)19; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν20: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 
την πληρωμή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης21, στην Ελλάδα 
και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 
εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 
απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 
τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει 
συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους ;22 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
 
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
 
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά 
την καταβολή των φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 23 
[……][……][……] 

2) Έχουν επιβληθεί σε βάρος  του 
οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό 
διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής προσφοράς ή αίτησης 
συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις 
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της 
εργατικής νομοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την 
υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 
(Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως 

[] Ναι [] Όχι 
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«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν 
αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες 
ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής 
προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 
νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά 
από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους και 
αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ; 

Εάν ναι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο α)[ ]· 

πρόκειται :  
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; β)[ ] 

γ)Πως διαπιστώθηκε η επιβολή 
προστίμου; 

 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής γ.1) [] Ναι [] Όχι 

απόφασης;  
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και -[] Ναι [] Όχι 

δεσμευτική;  
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή -[ ]· 

έκδοσης απόφασης  
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, -[ ]· 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη  
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:  

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: γ.2)[ ]· 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση 
συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει 
του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του 
στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου24; 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσεις25: 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους 
οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα 
δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, 
λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 
εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων 
σχετικά με τη συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό 
αυτές τις περιστάσεις26  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα27; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
[.......................] 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν:  
[..........……] 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς 
φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την 
ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης 
συμφερόντων28, λόγω της συμμετοχής 
του στη διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο 
τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία 
της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης29; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 
πλημμέλεια30 κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα 
την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή 
άλλες παρόμοιες κυρώσεις;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 
 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν: 
[……] 
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Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών 
ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την 
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισμού ή την πλήρωση των 
κριτηρίων επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 
αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 
να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες 
που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς 
τις αποφάσεις που αφορούν τον 
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 
αναθέτουσα αρχή έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να 
συμπληρώσει μόνο την Ενότητα α του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει 
οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 
1) Ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος στα σχετικά 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος 
μέλος εγκατάστασής31 του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

2) Διαθέτει ισχύουσα άδεια 
εντομοκτονίας. 

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος 
ανάδοχος δεν κατέχει την εν λόγω άδεια, 
θα πρέπει να ορίσει εγγράφως τον 
υπεύθυνο επιστήμονα (εφοδιασμένο με τη 
σχετική άδεια) ο οποίος και θα έχει την 
ευθύνη της πιστής εφαρμογής και 
συντονισμού του έργου. 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 
αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα 
διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από 
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς 
που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 
συστήματα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 
μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά 
τα συστήματα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη 
Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση 
σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
αναφέρονται32, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν33. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην Περιφέρεια Ηπείρου - 
Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των 
πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στα μέρη II, III, IV του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου 
Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς της συμμετοχής μου στο συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό 
για την εκτέλεση του Έργου καταπολέμησης κουνουπιών για το έτος 2021 στην περιοχή της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται 
το σύνολο αυτών 

2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

3 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 
εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 
εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους 
από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το 
σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

4 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

5 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

6  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους 
τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του 
Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις 
ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 
συγκεκριμένες ικανότητες.” 

7 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' 
εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας 
υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

8 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

9 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

10 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 
του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της 
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 
3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ 
αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

11 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά 
µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

12 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση 
της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή 
την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

13 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που 
ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

14 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης 
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, 
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η 
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οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

15 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς 
και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

16 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

18 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

19 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή 
ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν 
λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

20 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

21 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

22 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι 
δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών 
εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές 
ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της 
παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

23 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

24 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, 
στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

25 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

26 Άρθρο 73 παρ. 5. 

27 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ 
άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

28 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

29 Πρβλ άρθρο 48. 

30  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

31 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη 
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

32 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

33 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, 
αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική 
συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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