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ΕΡΓΟ: Επίγεια καταπολέµηση κουνουπιών στη Π.Ε. Εύβοιας  

 
Τρόπος Προκήρυξης Έργου:  Πρόχειρος ∆ιαγωνισµός  
 
Νόµισµα:  

Ευρώ (€)  

Κριτήριο αξιολόγησης:  Η πλέον συµφέρουσα προσφορά 

  
 

 

Χρόνος διενέργειας διαγωνισµού : 

Τρίτη 2/8/2011 ώρα 13:00 π.µ.  Σε 

περίπτωση που ο διαγωνισµός αποβεί 

άγονος θα επαναληφθεί την 

Παρασκευή 5/8/2011 την ίδια ώρα 

στην Αναπτυξιακή Ευβοίας  

 

Τόπος διενέργειας:   Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε, 

2οςόροφος, Λεώφ. Χαϊνά 93, Χαλκίδα  

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη:   34.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου 

του Φ.Π.Α.  

 

Χρονική διάρκεια έργου :   Έξι µήνες.  

 

 

Ηµεροµηνία ανάρτησης στο διαδίκτυο : 25/08/2011  
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Η Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε έχοντας υπόψη: 

1. Την από 22-7-2011 Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ µεταξύ 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος-∆ήµου Καρύστου και Αναπτυξιακής 

Ευβοίας Α.Ε. 

2. Την από 117.1/22-7-2011 απόφαση του ∆.Σ της εταιρίας για την 

διενέργεια Πρόχειρου διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για το 

έργο «Επίγεια καταπολέµηση κουνουπιών στη Π.Ε. Εύβοιας». 

3. Τον Κανονισµό της εταιρίας όπως αυτός ισχύει. 

 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 

Πρόχειρο διαγωνισµό για την παροχή υπηρεσιών στο έργο «Επίγεια 

καταπολέµηση κουνουπιών στην Π.Ε. Εύβοιας» µε κριτήριο 

κατακύρωσης τη συµφερότερη τιµή προσφοράς. Η προϋπολογιζόµενη 

δαπάνη είναι 34.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. Ο 

διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί στα γραφεία της Αναπτυξιακής Ευβοίας 

Α.Ε. Προσφορές που κατατίθενται µετά την ηµεροµηνία και ώρα 

διενέργειας του διαγωνισµού είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται. Η 

αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια, όπως περιγράφεται στο 

άρθρο 17.Η ισχύς των προσφορών είναι έξι (6) µήνες, προσµετρούµενοι από 

την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. Ο διαγωνισµός θα γίνει 

σύµφωνα µε τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους και Ειδικές Τεχνικές 

Προδιαγραφές της διακήρυξης. Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους 

της διακήρυξης αυτής παρέχονται από τα γραφεία της Αναπτυξιακής 

Ευβοίας Α.Ε., υπεύθυνος κος Μαργαρίτης Νικόλαος, Γεν. ∆/ντής της 

εταιρείας, τηλ. 2221-0-26626. 
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ΑΡΘΡΟ 1ο  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Η Αναπτυξιακή Εύβοιας Α.Ε  προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισµό αρχικής 

προϋπολογισθείσας δαπάνης 34.000,00  συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., 

µε κριτήριο κατακύρωσης την συµφερότερη προσφορά για την ανάθεση του 

Έργου «Οργανωµένη καταπολέµηση κουνουπιών στη Π.Ε. Εύβοιας για το 

έτος 2011». 

Το έργο συνοπτικά περιλαµβάνει: 

Α. Επιχειρησιακές εφαρµογές 

α) την εφαρµογή έργου παρακολούθησης και δειγµατοληψιών προνυµφών 

και ακµαίων κουνουπιών. 

β) πραγµατοποίηση επίγειων ψεκασµών για την καταπολέµηση των 

προνυµφών των κουνουπιών . 

γ) την προµήθεια και διάθεση για τις ανάγκες του έργου, εγκεκριµένων 

σκευασµάτων από τον ανάδοχο. 

Το έργο προβλέπει τη διενέργεια δειγµατοληψιών προνυµφών και ακµαίων 

ατόµων κουνουπιών, τη συγκέντρωση των αποτελεσµάτων σε βάση 

δεδοµένων και την παρακολούθηση της εξέλιξης του πληθυσµού των 

προνυµφών των κουνουπιών και την πραγµατοποίηση ψεκαστικών 

παρεµβάσεων από εδάφους καθώς και την αξιολόγηση της ανθεκτικότητας 

των κουνουπιών στα χρησιµοποιούµενα φάρµακα και των αποτελεσµάτων 

του έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 2Ο 
         ΟΡΙΣΜΟΙ 

Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περίπτωσης που τα συµφραζόµενα 

απαιτούν διαφορετικά, τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια:  

Αναθέτουσα Αρχή 

Η Αναπτυξιακή Εύβοιας Α.Ε  που εδρεύει στην Εύβοια, Νοµό Εύβοιας, 

Λεωφ. Χαϊνά 93-2ος Όροφος ,Χαλκίδα, ΤΚ 34100, προκηρύσσει το 
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διαγωνισµό αυτό. 

Προκήρυξη 

Η παρούσα προκήρυξη που αποτελείται από το: 

Μέρος Α: Γενικοί και Ειδικοί Όροι και 

Μέρος Β: Τεχνική Περιγραφή και το Παράρτηµα. 

Έργο 

«Επίγεια καταπολέµηση κουνουπιών στην Π.Ε. Εύβοιας», όπως 

περιγράφεται αναλυτικά στο Μέρος Β της Προκήρυξης. 

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 

Το αρµόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών 

συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο έχει συγκροτηθεί  

Προσφέρων 

Οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή οµάδα προσώπων συµµετέχει στο 

διαγωνισµό και υποβάλλει προσφορά µε σκοπό τη σύναψη Σύµβασης µε 

την Αναθέτουσα Αρχή. 

Εκπρόσωπος 

O υπογράφων την προσφορά. Στην περίπτωση που ο Υποψήφιος είναι 

µεµονωµένο νοµικό πρόσωπο και ο υπογράφων την προσφορά δεν είναι ο 

νόµιµος εκπρόσωπος του νοµικού προσώπου, ο εκπρόσωπος θα πρέπει να 

ορίζεται µε εξουσιοδότηση του ∆Σ του προσφέροντα. Εάν ο υποψήφιος 

ανάδοχος είναι ένωση φυσικών ή νοµικών προσώπων, θα υποβληθεί κοινή 

δήλωση ή ξεχωριστές στις οποίες θα δηλώνεται ότι, σε περίπτωση που 

επιλεγούν, θα κοινοπρακτήσουν σύµφωνα µε την Ελληνική Νοµοθεσία. Τα 

µέλη της κοινοπραξίας θα είναι εξ ολοκλήρου και εξ αδιαιρέτου υπεύθυνα 

για την εκπλήρωση των όρων της σύµβασης που θα υπογραφεί µε την 

ανάθεση του έργου. Στη δήλωση ή στις δηλώσεις, θα αναφέρεται ο 

επικεφαλής εταίρος, ο κοινός εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής του, καθώς 

και το ποσοστό συµµετοχής στο έργο κάθε µέλους της κοινοπραξίας. Ο 

κοινός εκπρόσωπος της ένωσης και πάλι θα οριστεί µε συµβολαιογραφική 

πράξη. 
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Αντίκλητος 

Το πρόσωπο το οποίο ο Προσφέρων µε δήλωσή του, ορίζει ως εναλλακτικό 

υπεύθυνο για τις ενδεχόµενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας 

Αρχής µε τον Προσφέροντα. Στη δήλωση αυτή περιλαµβάνονται τα πλήρη 

στοιχεία του προσώπου αυτού (ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση, 

αριθµός τηλεφώνου, fax, κ.λ.π.).Ο ορισµός Αντικλήτου δεν είναι 

υποχρεωτικός. 

Ανάδοχος 

Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύµβαση µε την Αναθέτουσα 

Αρχή, σύµφωνα µε τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στο 

παρόν τεύχος. 

Κατακύρωση 

Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής µε την οποία κατακυρώνεται η 

υλοποίηση του έργου στον Ανάδοχο. 

Σύµβαση 

Η έγγραφη συµφωνία µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η 

οποία καταρτίζεται µετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης. 

Προϋπολογισµός 

Η εκτιµώµενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως µέγιστη πιθανή δαπάνη για την 

υλοποίηση του προκηρυσσόµενου έργου. 

Συµβατικό Τίµηµα 

Η τιµή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί το έργο. 

Επιτροπή Παρακολούθησης (Επ.Πα.) 

Πρόσωπα ορισµένα από την Αναθέτουσα Αρχή, τα οποία έχουν την ευθύνη 

για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύµβασης από τον Ανάδοχο και 

την παραλαβή των Παραδοτέων. 
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ΜΕΡΟΣ  Α: 
«ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ» 

 

ΑΡΘΡΟ 3Ο  
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

 

Ισχύουσα Νοµοθεσία 

Ο διαγωνισµός, η σύµβαση καθώς και οι σχέσεις µεταξύ της αναθέτουσας 

αρχής και του αναδόχου διέπονται από τον κανονισµό της Αναθέτουσας 

αρχής και σαν οδηγός είναι η κείµενη νοµοθεσία που αφορά τους Ο.Τ.Α 

 

Γενικές Αρχές 

Η συµµετοχή στον προσαρασσόµενο µε την παρούσα διαγωνισµό είναι 

ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νοµικές, οικονοµικές ή 

τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην Προκήρυξη και διαθέτουν 

την απαιτούµενη επαγγελµατική επάρκεια και εµπειρία. Στο διαγωνισµό 

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

προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Προκήρυξης. Προσφορές που, κατά 

την κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες 

εκτίµησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την Προκήρυξη ή/και 

αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως µη αποδεκτές και απορρίπτονται. Τα έγγραφα 

της προσφοράς και της Σύµβασης, καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία 

που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα, µε την επιφύλαξη των ειδικότερα 

αναφεροµένων στο άρθρο 14 της παρούσας. 

 

ΑΡΘΡΟ 4Ο  
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής του 

διαγωνισµού, Λεώφ. Χαϊνά 93 (2ος όροφος) - Χαλκίδα , Νοµός Εύβοιας 
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Τ.Κ.34100, από την αρµόδια Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού, την 

Τρίτη 2/08/2011 και ώρα 13:00 π.µ. Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός 

αποβεί άγονος θα επαναληφθεί την Παρασκευή 5/08/2011 την ίδια ώρα 

στα γραφεία της Αναπτυξιακής Ευβοίας Α.Ε. 

 
ΑΡΘΡΟ 5Ο  

∆ΑΠΑΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 
 

Τα έξοδα των απαραίτητων δηµοσιεύσεων της διακήρυξης της δηµοπρασίας 

βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 

ΑΡΘΡΟ 6Ο  
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

 

Η Προκήρυξη αυτή αποτελείται από: 

α. το παρόν Μέρος Α (Γενικοί και Ειδικοί Όροι) 

β. το Μέρος Β (Τεχνική Περιγραφή). 

 

ΑΡΘΡΟ 7Ο  
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Στο διαγωνισµό καλούνται φορείς µε αποδεδειγµένη εµπειρία στην 

«Καταπολέµηση κουνουπιών µε τη µέθοδο της προνυµφοκτονίας», που να 

διαθέτουν το απαιτούµενο επιστηµονικό προσωπικό, καθώς και το σχετικό 

τεχνικό εξοπλισµό για την Οργάνωση και υλοποίηση έργου καταπολέµησης 

κουνουπιών στη Π.Ε. Εύβοιας. 

Με βάση τις ανωτέρω προϋποθέσεις, οι δυνάµενοι να λάβουν µέρος στο 

διαγωνισµό 

είναι: 

1. Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις τους, που ασκούν επιτήδευµα 

στην Ελλάδα νόµιµα, προσφέρουν υπηρεσίες και έχουν εµπειρία και 

επιστηµονική κατάρτιση σε θέµατα σχετικά µε το έργο. 

2. Αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, υπήκοοι – µελών της ΕΕ και 
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των κρατών- µελών της Συµφωνίας για τον ΕΟΧ εγκατεστηµένων στα 

κράτη- µέλη της ΕΕ και του ΕΟΧ, έχουν συσταθεί µε την Νοµοθεσία 

κράτους µέλους της ΕΕ και του ΕΟΧ και έχουν την κεντρική τους 

διοίκηση ή το κύριο γραφείο τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό της 

ΕΕ και του ΕΟΧ, εφόσον η δραστηριότητα τους παρουσιάζει 

ουσιαστικό και συνεχή δεσµό µε την οικονοµία του κράτους µέλους 

της ΕΕ και ΕΟΧ, προσφέρουν υπηρεσίες και έχουν εµπειρία και 

επιστηµονική κατάρτιση σε θέµατα σχετικά µε το έργο. 

3. Ενώσεις των ανωτέρω. Στην περίπτωση αυτή θα υποβληθεί κοινή 

δήλωση ή ξεχωριστές στις οποίες θα δηλώνεται ότι, σε περίπτωση που 

επιλεγούν, θα κοινοπρακτήσουν σύµφωνα µε την Ελληνική 

Νοµοθεσία. Τα µέλη της κοινοπραξίας θα είναι εξ ολοκλήρου και εξ 

αδιαιρέτου υπεύθυνα για την εκπλήρωση των όρων της σύµβασης που 

θα υπογραφεί µε την ανάθεση του έργου. Στη δήλωση ή στις δηλώσεις, 

θα αναφέρεται ο επικεφαλής εταίρος, ο κοινός εκπρόσωπος και ο 

αναπληρωτής του, καθώς και το ποσοστό συµµετοχής στο έργο κάθε 

µέλους της κοινοπραξίας. 

4. Επιπρόσθετα για να δικαιούται κάποιο πρόσωπο να συµµετέχει στο 

διαγωνισµό, θα πρέπει : Να διαθέτει αποδεδειγµένα ικανότητες, 

εξειδικευµένες γνώσεις και σηµαντική πείρα στη διενέργεια 

αντίστοιχων έργων. 

Ειδικότερα δεν θα γίνονται δεκτοί διαγωνιζόµενοι, οι οποίοι δεν µπορούν να 

αποδείξουν ότι έχουν εκτελέσει µε επιτυχία δύο (2) τουλάχιστον παρόµοια 

έργα, κατά την τελευταία 3ετία. Ως παρόµοια νοούνται έργα καταπολέµησης 

κουνουπιών µεγάλης κλίµακας, σε επίπεδο νοµού, µε τη µέθοδο της 

προνυµφοκτονίας, που περιελάµβαναν πραγµατοποίηση ψεκασµών από 

εδάφους ελέγχους ανθεκτικότητας, και ταυτοποίησης ακµαίων ατόµων.Σε 

περίπτωση Νοµικών Προσώπων που έχουν συσταθεί πρόσφατα, τα ανωτέρω 

θα πρέπει να πληρούνται από τουλάχιστον έναν (1) από τους συστήνοντες το 

Νοµικό Πρόσωπο. Το αυτό ισχύει και για την περίπτωση Ένωσης, 

Σύµπραξης ή Κοινοπραξίας. Ένα υποψήφιο σχήµα προσφερόντων µπορεί 
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να εκδηλώσει ενδιαφέρον για το παραπάνω έργο της παρούσας προκήρυξης 

µε την υποχρέωση να καταθέσει φάκελο τεχνικής και οικονοµικής 

προσφοράς. Κάθε ενδιαφερόµενο φυσικό πρόσωπο ή νοµικό πρόσωπο 

µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό µόνο σε ένα σχήµα προσφερόντων 

της παρούσας προκήρυξης. 

 

ΑΡΘΡΟ 8Ο  
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Αποκλείεται από τη συµµετοχή σε δηµόσια σύµβαση, ο υποψήφιος ή 

προσφέρων, εις βάρος του οποίου υπάρχει αµετάκλητη καταδικαστική 

απόφαση, γνωστή στην αναθέτουσα αρχή, για έναν ή περισσότερους από 

τους ακόλουθους λόγους. 

α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 

351 της 29.1.1998,σελ. 1). 

β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 

Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και 

στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του 

Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2). 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την 

προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE 

C 316 της 27.11.1995, σελ. 48). 

δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 

1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες 

(EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε από την 

Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 

EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 

2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε µε το ν.3424/2005 (Α΄ 305).  
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Οι αναθέτουσες αρχές ζητούν από τους υποψηφίους ή τους προσφέροντες 

να υποβάλλουν τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 3. Επίσης 

µπορούν, εφόσον αµφιβάλλουν ως προς την προσωπική κατάσταση των εν 

λόγω υποψηφίων/προσφερόντων, να απευθύνονται στις αρµόδιες αρχές για 

να λάβουν τις πληροφορίες που θεωρούν απαραίτητες για την προσωπική 

κατάσταση των υποψηφίων ή των προσφερόντων. Όταν οι πληροφορίες 

αφορούν έναν υποψήφιο ή προσφέροντα εγκατεστηµένο σε άλλο κράτος 

µέλος, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητεί τη συνεργασία των αρµόδιων 

αρχών. Τα αιτήµατα αυτά αφορούν, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους 

µέλους όπου είναι εγκατεστηµένος ο υποψήφιος ή ο προσφέρων, τα νοµικά 

ή/και φυσικά πρόσωπα, συµπεριλαµβανοµένων, ενδεχοµένως, των 

διευθυντών επιχείρησης, ή οποιουδήποτε προσώπου έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου του υποψηφίου ή του 

προσφέροντος. 

2. Κάθε οικονοµικός φορέας µπορεί να αποκλείεται από τη συµµετοχή στη 

σύµβαση, όταν: 

α) Τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική 

διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό, αναστολή εργασιών ή τελεί σε 

ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας 

εγκατάστασής του. 

β) Έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, 

εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή 

οποιαδήποτε άλλη παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις 

διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του. 

γ) Έχει καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ 

δεδικασµένου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η 

απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκηµα σχετικό µε την 

επαγγελµατική διαγωγή του. 

δ) Έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το 

αντικείµενο του διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική του 

ιδιότητα που αποδεδειγµένως διαπιστώθηκε µε οποιοδήποτε µέσο 
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διαθέτει η αναθέτουσα αρχή. 

ε) ∆εν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 

των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε τις διατάξεις τόσο της 

χώρας εγκατάστασής του όσο και του ελληνικού δικαίου. 

στ) ∆εν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωµή 

των φόρων και τελών, σύµφωνα µε τις διατάξεις τόσο της χώρας 

εγκατάστασής του όσο και του ελληνικού δικαίου. 

ζ) Είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του παρόντος ή όταν δεν 

έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές. 

3. Οι αναθέτουσες αρχές δέχονται ως επαρκή απόδειξη του ότι ο 

οικονοµικός φορέας δεν εµπίπτει στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 και στην παράγραφο 2 σηµεία α), β), γ), ε) και στ): 

α) για την παράγραφο 1 και την παράγραφο 2 σηµεία α), β) και γ), την 

προσκόµιση αποσπάσµατος ποινικού µητρώου ή, ελλείψει αυτού, 

ισοδύναµου εγγράφου καθώς και κάθε άλλου εγγράφου που εκδίδεται 

από την αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή 

προέλευσης του προσώπου αυτού, από το οποίο προκύπτει ότι 

πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. 

β) για την παράγραφο 2 σηµεία ε) ή στ), πιστοποιητικό εκδιδόµενο από 

την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους µέλους. 

Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει έγγραφο ή πιστοποιητικό, 

ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 και στην παράγραφο 2 σηµεία α), β) ή γ), αυτό µπορεί να 

αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου ή, στα κράτη 

µέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση 

ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή 

αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή 

προέλευσης. 

• Σε περίπτωση Ένωσης ή Σύµπραξης ή Κοινοπραξίας όλοι οι 

παραπάνω λόγοι αποκλεισµού ισχύουν για κάθε έναν συµµετέχοντα 
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και εάν ένας από αυτούς αποκλεισθεί από το διαγωνισµό εξαιτίας 

ενός από τους λόγους αυτούς, η υποβληθείσα προσφορά της 

Ένωσης ή Σύµπραξης ή Κοινοπραξίας αποκλείεται από το 

διαγωνισµό και δεν αξιολογείται. 

 

ΑΡΘΡΟ 9Ο  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

1) Υπεύθυνη ∆ήλωση (επί ποινή αποκλεισµού) της παρ. 4 του άρθρου 8 

του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου 

υπογραφής, στην οποία θα αναγράφονται: 

> τα στοιχεία της προκήρυξης του διαγωνισµού, που συµµετέχουν, 

> ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους : 

• δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από 

τα παρακάτω αδικήµατα του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007 

(Φ.Ε.Κ.64/16.03.2007), ήτοι : 

■ Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο 

άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του 

Συµβουλίου, 

■ ∆ωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της 

πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του 

Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

- Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε 

την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων, 

■ Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως 

ορίζεται από το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του 

Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 

χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την 

νοµιµοποίηση εσόδων από τις παράνοµες δραστηριότητες. 
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• δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία 

κήρυξης πτώχευσης. 

• είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις τους. 

• είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο ή σε ισοδύναµες 

επαγγελµατικές οργανώσεις της χώρας εγκατάστασής τους, κατά 

την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. 

• δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως 

εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (Α΄101), 

όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για 

αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης 

κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό 

άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά 

πρόσωπα). 

> ότι αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα 

προσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του άρθρου 19 της 

παρούσας. 

2) Σε περίπτωση ενώσεων φυσικών ή/ και νοµικών προσώπων, υπεύθυνη 

δήλωση όπου θα δηλώνεται η πρόθεση συµµετοχής τους στην ένωση, ο 

επικεφαλής εταίρος, ο κοινός εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής του, καθώς 

και το ποσοστό συµµετοχής του κάθε µέλους στην Ένωση. 

3) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν αποκλεισθεί από άλλους διαγωνισµούς 

του ∆ηµοσίου (επί ποινή αποκλεισµού). 

4) Τα νοµικά πρόσωπα θα πρέπει πρόσθετα να καταθέσουν και τα 

δικαιολογητικά σύστασής τους µε τις τυχόν τροποποιήσεις τους, 

καθώς και τα δικαιολογητικά νοµίµου εκπροσωπήσεώς τους, ενώ οι 

Α.Ε. και οι Συνεταιρισµοί θα πρέπει επιπροσθέτως να καταθέσουν 

και απόφαση των αρµοδίων οργάνων τους περί συµµετοχής στο 

∆ιαγωνισµό (όλα τα παραπάνω επί ποινή αποκλεισµού). 
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5) Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους 

όρους της παρούσας διακήρυξης, της οποίας έλαβαν γνώση και 

αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα (επί ποινή αποκλεισµού). 

6) Άδεια καταπολέµησης τρωκτικών και εντόµων σε κατοικηµένους χώρους 

του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (επί ποινή 

αποκλεισµού). 

7) Πιστοποίηση εκτέλεσης παρόµοιων έργων καταπολέµησης κουνουπιών 

κατά την τελευταία πενταετία (επί ποινή αποκλεισµού). (Ως παρόµοια 

έργα νοούνται διαδηµοτικά έργα καταπολέµησης κουνουπιών που να 

περιλαµβάνουν ψεκαστικές εφαρµογές µε επίγεια µέσα, πληθυσµιακή 

µελέτη ακµαίων ατόµων και µελέτη της ανθεκτικότητας των κουνουπιών στα 

χρησιµοποιούµενα σκευάσµατα. Να κατατεθούν αντίγραφα των σχετικών 

συµβάσεων των ανωτέρω έργων (όπου θα αναφέρεται ρητά ο χρόνος 

υπογραφής, η διάρκεια εκτέλεσης και ο προϋπολογισµός του έργου) και 

βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης (επί ποινή αποκλεισµού). 

8) Εγγύηση Συµµετοχής στο 0ιαγωνισµό που θα ανέρχεται στο 5% της 

συνολικής αξίας του προσφερόµενου έργου, µε τον Φ.Π.Α., δηλαδή το 

ποσόν των 1.700,00 €. Η εγγύηση συµµετοχής θα πρέπει να ισχύει έξι (6) 

τουλάχιστον µήνες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία διενέργειας του 

διαγωνισµού (επί ποινή αποκλεισµού). 

13) ∆ήλωση Οµάδας προσωπικού, συνοδευόµενη από βιογραφικά, τίτλους 

σπουδών και Υπεύθυνες 0ηλώσεις αποδοχής συµµετοχής. 

14) ∆ικαιολογητικά πιστοποίησης χρηµατοοικονοµικής ικανότητας και 

συγκεκριµένα ισολογισµοί ή αποσπάσµατα ισολογισµών ή εκκαθαριστικά 

σηµειώµατα στην περίπτωση φυσικών προσώπων, των τριών (3) τελευταίων 

διαχειριστικών χρήσεων (επί ποινή αποκλεισµού). ∆ιευκρινίζεται ότι ο 

προσφέρων θα πρέπει να έχει συνολικό κύκλο εργασιών των τριών (3) 

τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων µεγαλύτερο του 200% του 

προϋπολογισµού του υπό ανάθεση έργου (του συνόλου ή του τµήµατος του 

έργου για το οποίο υποβάλλει προσφορά), χωρίς τον ΦΠΑ. Σε περίπτωση 

που ο προσφέρων δραστηριοποιείται για χρονικό διάστηµα µικρότερο των 
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τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο συνολικός κύκλος 

εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται θα πρέπει να 

είναι µεγαλύτερος από το 100% του προϋπολογισµού του υπό ανάθεση 

έργου (του συνόλου ή του τµήµατος του έργου για το οποίο υποβάλλει 

προσφορά), χωρίς τον ΦΠΑ (επί ποινή αποκλεισµού). 

Οι Ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να 

καταθέσουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε 

πρόσωπο που συµµετέχει στην ένωση. Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να 

περιλαµβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των 

µελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας αλληλεγγύως. 

Η εγγύηση συµµετοχής του ∆ιαγωνιζόµενου που θα επιλεγεί ως Ανάδοχος 

επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής 

εκτέλεσης εντός 5 ηµερών από την υπογραφή της Σύµβασης. Οι εγγυητικές 

επιστολές συµµετοχής των υπολοίπων διαγωνιζόµενων επιστρέφονται σε 

αυτούς εντός 5 ηµερών από την ηµεροµηνία κατακύρωσης του έργου, αφού 

όµως πρώτα αυτοί υποβάλλουν αίτηση προς την Αναθέτουσα Αρχή, όπου θα 

ζητούν την επιστροφή της εγγύησης συµµετοχής και αφού αποστείλουν 

εξουσιοδοτηµένο άτοµο για να την παραλάβει. 

Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, 

ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να 

αντικατασταθούν από αντίστοιχα ισχύοντα σε χώρες µέλη της Ε.Ε. ή από 

ένορκη βεβαίωση του Προσφέροντα, ενώ σε περιπτώσεις χωρών όπου δεν 

προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής 

ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού 

οργανισµού. 

∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται 

από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών µπορεί να ζητήσει τη συµπλήρωση 

ελλείψεων των δικαιολογητικών, εκτός από αυτά που ζητούνται επί ποινή 

αποκλεισµού, και οι υποψήφιοι υποχρεούνται να τα προσκοµίσουν µέσα σε 

τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία που θα ζητηθούν από την 
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Επιτροπή. 

 

ΑΡΘΡΟ 10Ο  
ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Κυριότητα 

Η προσφορά αποτελεί πνευµατική ιδιοκτησία του Προσφέροντα και 

υποβάλλεται για τους σκοπούς του διαγωνισµού. 

∆ικαιώµατα Προσφερόντων 

Η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιεί σε κάθε Προσφέροντα που τυχόν θα 

αποκλεισθεί ή του οποίου η προσφορά θα απορριφθεί κατά τη διάρκεια του 

διαγωνισµού, τους λόγους αποκλεισµού ή απόρριψης αντίστοιχα, σύµφωνα 

µε τις κείµενες διατάξεις. 

Ενστάσεις - Προσφυγές 

Οι Προσφέροντες δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση: 

α. κατά της Προκήρυξης του διαγωνισµού 

β. κατά της συµµετοχής Προσφέροντα στο διαγωνισµό και 

γ. κατά της νοµιµότητας διενέργειας του διαγωνισµού. 

Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή ως εξής: 

α. Κατά της Προκήρυξης του διαγωνισµού, µέσα στο µισό του χρονικού 

διαστήµατος από τη δηµοσίευση της Προκήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία 

διενέργειας. Η απόφαση περί αποδοχής ή απόρριψης της ένστασης, 

στην περίπτωση αυτή, εκδίδεται από την Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο 

πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας. 

β. Κατά της συµµετοχής Προσφέροντα στο διαγωνισµό ή κατά της 

νοµιµότητας της διενέργειας ως προς τη διαδικασία παραλαβής και 

αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια αποσφράγισης των 

προσφορών και µέχρι την επόµενη εργάσιµη ηµέρα. Η ένσταση, στην 

περίπτωση αυτή, δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού 

αλλά εξετάζεται κατά τη διαδικασία αξιολόγησης από την Επιτροπή 

∆ιαγωνισµού η οποία γνωµοδοτεί σχετικά. Επί της ένστασης αποφασίζει 
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η Αναθέτουσα Αρχή. Η ένσταση κατά της συµµετοχής Προσφέροντα στο 

διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάµενο σ’ αυτόν 

κατά του οποίου στρέφεται. 

γ. Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού έως και την 

Κατακύρωση, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών 

από την έκδοση των σχετικών αποφάσεων. Η ένσταση, στην περίπτωση 

αυτή, εξετάζεται από την Επιτροπή 0ιαγωνισµού, η οποία γνωµοδοτεί 

σχετικά. Επί της ένστασης αποφασίζει η Αναθέτουσα Αρχή. 

Οι Προσφέροντες δικαιούνται να υποβάλουν προσφυγή, κατά των 

αποφάσεων που επιβάλλουν οποιασδήποτε µορφής κυρώσεις σε βάρος 

τους, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριών (3) ηµερών από την έκδοσή 

τους. Επί της προσφυγής αποφαίνεται το ∆.Σ της Αναπτυξιακή Ευβοίας 

Α.Ε., µετά από γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. Στις ενστάσεις – 

αντιρρήσεις γνωµοδοτεί η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και αποφασίζει το ∆.Σ της 

Αναπτυξιακής Ευβοίας Α.Ε. Αντιρρήσεις για οποιονδήποτε άλλο λόγο εκτός 

των ανωτέρω δεν γίνονται δεκτές. 

 

ΑΡΘΡΟ 11Ο  
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους Προσφέροντες για έξι (6) µήνες 

προσµετρούµενους από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του 

διαγωνισµού.Σε περίπτωση που η Κατακύρωση του διαγωνισµού 

ανακοινωθεί µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς ή µετά τη 

λήξη τυχόν παράτασής της, η Κατακύρωση δεσµεύει τον υποψήφιο Ανάδοχο 

µόνον εφ’ όσον αυτός την αποδεχτεί. 

 

ΑΡΘΡΟ 12Ο  
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

 

Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το 

σύνολο ή µέρος του προκηρυσσόµενου µε την παρούσα Έργου. 
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ΑΡΘΡΟ 13Ο  
ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Προσφορές για µέρος του προκηρυσσόµενου µε την παρούσα Έργου δεν 

γίνονται δεκτές. 

 

ΑΡΘΡΟ 14Ο 
ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Οι προσφορές τοποθετούνται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, σε δύο (2) 

αντίτυπα, δακτυλογραφηµένες υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα µε 

εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που είναι δυνατό να αναφέρονται και στην 

Αγγλική γλώσσα, ή εφ’ όσον αυτοί δεν µπορούν να αποδοθούν στην 

Ελληνική, µόνον στην Αγγλική. Τα εγχειρίδια και τα τεχνικά πληροφοριακά 

φυλλάδια (prospectus) που θα συνοδεύουν την προσφορά, µπορούν να 

υποβάλλονται στην Ελληνική / Αγγλική γλώσσα. 

Το ένα αντίτυπο θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και θα υπερισχύει σε 

περίπτωση ασυµφωνίας του µε τα υπόλοιπα αντίτυπα. 

 

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

• Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα 

• Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής 

• Ο πλήρης τίτλος της Προκήρυξης. 

• Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

• Τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα. 

 

Μέσα στον φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την 

προσφορά στοιχεία και συγκεκριµένα: 

1. Τα ζητούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής 

2. Η δήλωση ορισµού Αντικλήτου (χωρίς ποινή αποκλεισµού). Σε 

περίπτωση ένωσης η δήλωση υπογράφεται από τον ορισµένο κοινό 

εκπρόσωπο της ένωσης. 
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3. Τα τεχνικά και οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετηµένα 

σε χωριστούς σφραγισµένους υποφακέλους, που φέρουν τις ενδείξεις 

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» αντίστοιχα. 

Οι υποφάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν και 

τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

Οι προσφορές πρέπει να συνταχθούν µε τον τρόπο, την τάξη, την αρίθµηση 

και τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην Προκήρυξη. Οι 

«ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ» προσφορές πρέπει να φέρουν την πρωτότυπη υπογραφή 

του Προσφέροντα ή του Εκπροσώπου του, ενώ όλες οι σελίδες τους θα 

πρέπει να µονογράφονται πρωτότυπος από τον ίδιο. 

 

ΑΡΘΡΟ 15Ο  
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΛΩΝ 

 

Τεχνική Προσφορά 

Στην παράγραφο αυτή αναφέρονται τα στοιχεία που πρέπει να 

περιλαµβάνονται στην Τεχνική Προσφορά του Υποψήφιου Αναδόχου, ώστε 

να γίνεται πλήρως κατανοητό από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού που θα 

αξιολογήσει τις προσφορές, ποια είναι η επιχειρησιακή επάρκεια του 

υποψηφίου, πρόταση προσέγγισης – µεθοδολογία του Έργου, ποια η Οµάδα 

Εκτέλεσης Έργου και η χρηµατοοικονοµική κατάσταση του υποψηφίου. 

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 και 

Β) Τεχνική έκθεση σχετικά µε την µεθοδολογία προσέγγισης και 

υλοποίησης του έργου σε σχέση µε τους στόχους – χρήση αναγνωρισµένων 

µεθοδολογιών, χρονοδιάγραµµα, ρεαλιστικότητα προσέγγισης, 

αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα συντονιστή ως και της υπόλοιπης 

οµάδας έργου.  

Αναλυτικά η αξιολόγηση των παραπάνω εκθέσεων φαίνεται στο άρθρο 19. 
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Τα παρακάτω αναφερόµενα δεν αποκλείουν την παρουσίαση και 

οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων, που ο Υποψήφιος κρίνει σκόπιµο να 

συµπεριλάβει στην προσφορά του για τον σκοπό αυτό. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

 

1.Οι τεχνικές ή/και επαγγελµατικές ικανότητες των οικονοµικών φορέων 

αξιολογούνται και ελέγχονται σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 3. 

2. Οι τεχνικές ικανότητες των οικονοµικών φορέων αποδεικνύονται µε έναν 

ή περισσότερους από τους ακόλουθους τρόπους, ανάλογα µε τη φύση, την 

ποσότητα ή τη σπουδαιότητα και τη χρήση των έργων, των προµηθειών, ή 

των υπηρεσιών: 

α) i) υποβολή καταλόγου των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί κατά την 

προηγούµενη πενταετία, συνοδευόµενο από πιστοποιητικά ορθής 

εκτέλεσης των σηµαντικότερων εργασιών. Τα πιστοποιητικά αυτά 

αναφέρουν το ποσό, τον χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των εργασιών 

και προσδιορίζουν εάν πραγµατοποιήθηκαν σύµφωνα µε τους κανόνες 

της τέχνης και εάν περατώθηκαν κανονικά. Η αρµόδια αρχή µπορεί να 

διαβιβάζει τα πιστοποιητικά αυτά απευθείας στην αναθέτουσα αρχή, 

α) ii) υποβολή καταλόγου των κυριότερων παραδόσεων ή υπηρεσιών 

που πραγµατοποιήθηκαν κατά την προηγούµενη τριετία, µε αναφορά 

του αντίστοιχου ποσού, της ηµεροµηνίας και του δηµόσιου ή ιδιωτικού 

παραλήπτη. Οι παραδόσεις και οι παροχές υπηρεσιών αποδεικνύονται 

εάν µεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, µε πιστοποιητικά που 

έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρµόδια αρχή, εάν δε (ο 

αποδέκτης) είναι ιδιωτικός φορέας, µε βεβαίωση του αγοραστή ή, 

εφόσον τούτο δεν είναι δυνατόν, µε απλή δήλωση του οικονοµικού 

φορέα, 

β) αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών, είτε 

ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα είτε όχι, 
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ιδίως των υπευθύνων για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται 

για δηµόσιες συµβάσεις έργων, εκείνων που θα έχει στη διάθεσή του ο 

εργολήπτης για την εκτέλεση του έργου 

γ) περιγραφή του τεχνικού εξοπλισµού, των µέτρων που λαµβάνει ο 

προµηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών για την εξασφάλιση της 

ποιότητας και του εξοπλισµού µελέτης και έρευνας της επιχείρησής 

του, 

δ) εάν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι σύνθετα ή, 

κατ’ εξαίρεση, πρέπει να ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό, 

απαιτείται έλεγχος διενεργούµενος από την αναθέτουσα αρχή ή, εξ 

ονόµατός της, από αρµόδιο επίσηµο οργανισµό της χώρας όπου είναι 

εγκατεστηµένος ο προµηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών, µε την 

επιφύλαξη της συναίνεσης του οργανισµού αυτού. Ο έλεγχος αυτός 

αφορά το παραγωγικό δυναµικό του προµηθευτή ή τις τεχνικές 

ικανότητες του παρόχου υπηρεσιών και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, τα 

µέσα µελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και τα µέτρα που 

λαµβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας, 

ε) αναφορά τίτλων σπουδών και επαγγελµατικών προσόντων του 

παρόχου υπηρεσιών ή/και των διευθυντικών στελεχών της 

επιχείρησης, ιδίως δε του ή των υπευθύνων για την παροχή των 

υπηρεσιών, ή την εκτέλεση των εργασιών 

στ) προκειµένου για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων και υπηρεσιών και 

µόνο στις ενδεδειγµένες περιπτώσεις, αναφορά των µέτρων 

περιβαλλοντικής διαχείρισης που µπορεί να εφαρµόζει  οικονοµικός 

φορέας κατά την εκτέλεση της σύµβασης 

ζ) δήλωση σχετικά µε το µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναµικό του 

παρόχου υπηρεσιών ή του εργολήπτη και τον αριθµό των στελεχών της 

επιχείρησης κατά την τελευταία τριετία, 

η) δήλωση σχετικά µε τα µηχανήµατα, τις εγκαταστάσεις και τον 

τεχνικό εξοπλισµό που διαθέτει ο πάροχος υπηρεσιών ή ο εργολήπτης 

για την εκτέλεση της σύµβασης, 
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θ) αναφορά του τµήµατος της σύµβασης, το οποίο ο πάροχος 

υπηρεσιών προτίθεται, ενδεχοµένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό 

µορφή υπεργολαβίας, 

ι) όσον αφορά στα προϊόντα που παρέχονται: 

i) δείγµατα, περιγραφή ή/και φωτογραφίες, η αυθεντικότητα των 

οποίων πρέπει να µπορεί να βεβαιώνεται κατόπιν αιτήσεως της 

αναθέτουσας αρχής, 

ii) πιστοποιητικά εκδιδόµενα από επίσηµα ινστιτούτα ή επίσηµες 

υπηρεσίες ελέγχου της ποιότητας, που έχουν σχετική 

αρµοδιότητα, µε τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των 

προϊόντων, επαληθευόµενη µε παραποµπές σε ορισµένες 

προδιαγραφές ή πρότυπα. 

3. Ένας οικονοµικός φορέας µπορεί, εφόσον παραστεί ανάγκη και για µια 

συγκεκριµένη σύµβαση, να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, 

ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών του µε αυτούς. Στην περίπτωση 

αυτή, πρέπει να αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι, για την εκτέλεση 

της σύµβασης, θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 

παραδείγµατος χάριν µε την προσκόµιση της δέσµευσης των φορέων αυτών 

να θέσουν στη διάθεση του οικονοµικού φορέα τους αναγκαίους πόρους. 

4. Υπό τις ίδιες συνθήκες, µια κοινοπραξία οικονοµικών φορέων από τις 

αναφερόµενες στο άρθρο 39, µπορεί να στηρίζεται στις δυνατότητες των 

µετεχόντων στην κοινοπραξία ή άλλων φορέων. 

5. Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων που έχουν 

ως αντικείµενο προµήθειες, για τις οποίες απαιτούνται εργασίες 

τοποθέτησης ή εγκατάστασης, ή την παροχή υπηρεσιών ή και την εκτέλεση 

έργων, η ικανότητα των οικονοµικών φορέων να παράσχουν αυτή την 

υπηρεσία ή να εκτελέσουν την εγκατάσταση µπορεί να αξιολογείται ιδίως 

βάσει της τεχνογνωσίας, της αποτελεσµατικότητας, της πείρας και της 

αξιοπιστίας τους. 

6. Η αναθέτουσα αρχή διευκρινίζει ότι θα πρέπει να προσκοµισθούν όλα τα 

δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος.  
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Στην περίπτωση ενώσεων Εταιρειών που υποβάλλουν κοινή προσφορά τα 

ανωτέρω στοιχεία παρέχονται για κάθε µέλος της ένωσης. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ B: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ (τεκµηρίωση της 
αρτιότητας και πληρότητας εκτίµησης του αντικειµένου της 
ζητούµενης υπηρεσίας) 

 

Η ενότητα αυτή περιλαµβάνει: 

• Παρουσίαση της αντίληψης και της φιλοσοφίας µε την οποία ο 

υποψήφιος Ανάδοχος προσεγγίζει το Έργο, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 

που αναφέρονται στο Μέρος Β «Τεχνική Περιγραφή» της παρούσας. 

• Αναλυτική περιγραφή της µεθοδολογικής προσέγγισης του Έργου 

από τον υποψήφιο ανάδοχο και παρουσίαση του Έργου σύµφωνα µε 

τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο Μέρος Β της παρούσας. Ιδιαίτερη 

αναφορά θα πρέπει να γίνει στα χαρακτηριστικά ποιότητας και 

περιβαλλοντικής συµβατότητας. 

Ειδικότερα, απαιτείται να γίνει αναφορά στην ανάπτυξη και 

εφαρµογή µέτρων ασφάλειας και προστασίας του 

περιβάλλοντος. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΟΥ 

 

Η ενότητα «Οµάδα Έργου» περιλαµβάνει: 

1) Παρουσίαση της επιστηµονικής επάρκειας και εµπειρίας στο αντικείµενο 

του υπεύθυνου έργου(τίτλοι σπουδών, δηµοσιεύσεις, εργασίες κλπ) 

2) Την στελέχωση και οργάνωση της Οµάδας Έργου, την περιγραφή του 

οργανωτικού σχήµατος υλοποίησης του έργου, και της Οργανωτικής δοµής 

της Οµάδας Έργου, των ρόλων / καθηκόντων των µελών της και της 

οργανωτικής αποτελεσµατικότητάς της. 

3) Την παρουσίαση της Οµάδας Έργου που περιλαµβάνει υποχρεωτικά τα 
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εξής στοιχεία: 

• Αναλυτικό Βιογραφικό Σηµείωµα για κάθε στέλεχος της Οµάδας 

Έργου που θα δίνεται σε παράρτηµα καθώς και υπεύθυνη δήλωση 

αποδοχής συµµετοχής τους στο έργο. 

Αντικατάσταση του Υπεύθυνου Έργου και των πλήρους απασχόλησης 

στελεχών της Οµάδας Έργου µπορεί να γίνει µόνο µετά από σύµφωνη 

γνώµη της Αναθέτουσας Αρχής από στελέχη αντιστοίχων προσόντων 

και µε τους ίδιους όρους της παρούσας. 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ∆: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

 

Η ενότητα «Χρηµατοοικονοµική κατάσταση υποψηφίου» περιλαµβάνει: 

 

Την τεκµηρίωση της Χρηµατοοικονοµικής ικανότητας ανάληψης και 

επιτυχούς υλοποίησης του έργου. Να κατατεθούν οι ισολογισµοί των 3 

τελευταίων ετών ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία ανάλογα µε τη φύση του 

προσφέροντος. Σε περίπτωση Νοµικών Προσώπων που έχουν συσταθεί 

πρόσφατα θα πρέπει να κατατεθούν αντίστοιχα στοιχεία των συστηνόντων το 

Νοµικό Πρόσωπο φυσικών ή άλλων Νοµικών Προσώπων. Το αυτό ισχύει και 

για την περίπτωση Ένωσης, Σύµπραξης ή Κοινοπραξίας. 

Όταν οι Προσφέροντες προτίθενται να χρησιµοποιήσουν νοµικά πρόσωπα 

ως ειδικούς συνεργάτες (υπεργολάβους) για την υλοποίηση µέρους των 

προσφερόµενων υπηρεσιών, θα πρέπει να συµπεριλάβουν υπεύθυνη 

δήλωση των νοµίµων εκπροσώπων των νοµικών αυτών προσώπων ότι 

αποδέχονται την εκτέλεση των υπηρεσιών σε περίπτωση Κατακύρωσης των 

αποτελεσµάτων του διαγωνισµού στον Προσφέροντα υπέρ του οποίου 

εκδίδουν την υπεύθυνη δήλωση. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας της τεχνικής αξιολόγησης και εφ’ όσον παραστεί 

ανάγκη, µπορεί να καλέσει τους Προσφέροντες να συµπληρώσουν τις 
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παραπάνω πληροφορίες, δηλώσεις ή πιστοποιητικά ή να παράσχουν 

σχετικές διευκρινίσεις και οι Προσφέροντες υποχρεούνται, στην περίπτωση 

αυτή, να τα συµπληρώσουν ή να παράσχουν τις σχετικές διευκρινίσεις µέσα 

σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία που θα τους ζητηθούν. 

Οικονοµική Προσφορά 

Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα περιέχει έντυπο (συν. υπόδειγµα 

στο παράρτηµα) µε το συνολικό ποσό σε ΕΥΡJ ολογράφως και αριθµητικά, 

έναντι του οποίου προτίθεται ο 0ιαγωνιζόµενος να εκτελέσει το έργο. Το 

έντυπο της οικονοµικής προσφοράς θα υπογράφεται από το νόµιµο 

εκπρόσωπο του υποψηφίου αναδόχου. Η προσφορές θα πρέπει να 

προβλέπουν χρονική διάρκεια ισχύος έξι µηνών.  

Η τιµή για το σύνολο του Έργου (εργασίες, εξοπλισµός, υλικά, 

σκευάσµατα), θα πρέπει να δίνεται σε ΕΥΡΩ χωρίς να καθορίζεται σχέση 

ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα. 

Το ποσό της προσφοράς θα αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικώς τόσο 

χωρίς Φ.Π.Α. όσο και συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 

Στις τιµές θα περιλαµβάνεται και κάθε άλλο κόστος που είναι δυνατό να 

τιςεπιβαρύνει. 

Ειδικές δαπάνες που είναι πιθανόν να πραγµατοποιήσει ο Ανάδοχος για 

λογαριασµό της Αναθέτουσας Αρχής βαρύνουν τον Ανάδοχο και 

συµπεριλαµβάνονται στις τιµές. 

 

ΑΡΘΡΟ 16Ο  
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡDΝ 

 

Οι προσφορές είναι δυνατό: 

α. να υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή του 0ιαγωνισµού κατά την 

ηµέρα του διαγωνισµού και µέχρι την ώρα διενέργειάς του, είτε 

β. να αποστέλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή µε οποιονδήποτε τρόπο, 

όπου θα παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη 

προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή µέχρι την 
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ηµέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισµού, µε ευθύνη του 

Προσφέροντος. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για τυχόν 

καθυστέρηση στην άφιξη των προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που 

αποστέλλονται µε τον ως άνω τρόπο. 

Οι προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία 

και ώρα, είτε δεν έφθασαν έγκαιρα στην Αναθέτουσα Αρχή, θα 

επιστρέφονται στους Προσφέροντες χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί. 

 

ΑΡΘΡΟ 17Ο  
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Η αποσφράγιση των προσφορών που έχουν έγκαιρα υποβληθεί ή αποσταλεί 

και παραληφθεί, γίνεται δηµόσια, από την Επιτροπή 0ιαγωνισµού. Η 

αποσφράγιση κάθε προσφοράς γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία : 

 

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος που περιέχει τα δικαιολογητικά και την 

εγγύηση συµµετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, 

µονογράφονται δε από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η Τεχνική 

προσφορά, εκτός από τα prospectus. 

 

Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά 

µονογράφεται από την Επιτροπή του διαγωνισµού. 

 

Η Επιτροπή 0ιαγωνισµού καταγράφει τους Προσφέροντες σε Πρακτικό 

παραλαβής και αποσφράγισης, το οποίο υπογράφει. 

 

ΑΡΘΡΟ 18Ο  
ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή 0ιαγωνισµού ελέγχει 

την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν 

υποβληθεί, καθώς και των εγγυήσεων συµµετοχής. Η Επιτροπή 



ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ : «ΕΠΙΓΕΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε ΕΥΒΟΙΑΣ» 

[28] 
 

∆ιαγωνισµού, εφ’ όσον παραστεί ανάγκη, µπορεί να καλέσει τους 

Προσφέροντες να παράσχουν σχετικές µε τα δικαιολογητικά του άρθρου 9 

του Μέρους Α της παρούσης διευκρινίσεις και οι Προσφέροντες 

υποχρεούνται, στην περίπτωση αυτή, να παράσχουν τις σχετικές 

διευκρινίσεις µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία που 

θα τους ζητηθούν. 

Προσφορές που δεν περιλαµβάνουν δικαιολογητικά που η διακήρυξη 

θεωρεί αναγκαία (επί ποινή αποκλεισµού) αποκλείονται από την περαιτέρω 

διαδικασία. 

 

ΑΡΘΡΟ 19Ο  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Γενικά 

Μεταξύ των προσφερόντων που καλύπτουν τις απαιτήσεις των 

δικαιολογητικών, για την επιλογή του αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί 

αξιολόγηση και αριθµητική βαθµολόγηση της κάθε προσφοράς επί τη βάσει 

των τεχνικών στοιχείων που θα υποβάλλουν οι Υποψήφιοι νόµιµα και 

σύµφωνα µε τους όρους του ∆ιαγωνισµού. Η αξιολόγηση, βαθµολόγηση και 

κατάταξη των προσφορών θα γίνει µε τα κριτήρια και τη µεθοδολογία που 

αναλύονται στη συνέχεια. 

 

Τεχνική Αξιολόγηση 

Για τις ανάγκες της τεχνικής αξιολόγησης, η Έκτακτη Επιτροπή 

∆ιαγωνισµού θα ακολουθήσει την παρακάτω περιγραφόµενη διαδικασία: 

1) Θα ελέγξει το περιεχόµενο των τεχνικών προσφορών προκειµένου να 

διαπιστώσει εάν ικανοποιούν τους όρους της Προκήρυξης και θα 

καταχωρήσει, σε σχετικό πρακτικό της, τυχόν προσφορές που 

χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας, για κάθε µία από αυτές, τους 

ακριβείς λόγους απόρριψης. 

2) Θα προχωρήσει στη βαθµολόγηση των τεχνικών όρων, σύµφωνα µε 

τα κριτήρια και τις οδηγίες αξιολόγησης που περιγράφονται στην 
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επόµενη παράγραφο. Τεχνικές προσφορές που δεν θα συγκεντρώσουν 

το 50% της βαθµολόγησης στο σύνολο τους και ανά κριτήριο, 

κρίνονται απορριπτέες. 

3) Μετά την ολοκλήρωση της βαθµολόγησης, η Έκτακτη Επιτροπή θα 

διαβιβάσει στην Επιτροπή του διαγωνισµού το Πρακτικό αξιολόγησης 

και βαθµολόγησης των Τεχνικών Χαρακτηριστικών (σύµφωνα µε την 

διακήρυξη), η οποία µετά την αποδοχή του, θα συντάξει εκ νέου 

Πρακτικό που θα αποστείλει στην Οικονοµική Επιτροπή για την 

έκδοση της σχετικής απόφασης έγκρισης της διαδικασίας τεχνικής 

αξιολόγησης. 

 

Κριτήρια Τεχνικής Αξιολόγησης 

Για την τεχνική βαθµολόγηση των προσφορών που θα κριθούν αποδεκτές 

και δεν θα απορριφθούν για οποιοδήποτε λόγο σε προηγούµενο στάδιο της 

διαδικασίας διενέργειας, θα χρησιµοποιηθεί ο παρακάτω πίνακας µε τους 

αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας. 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Α 

ΟΜΑ∆Α Α:  
ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ – ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 
ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Σ1 (40%) 

1 

Τεχνική έκθεση πληρότητας και αρτιότητας 
γενικού και ειδικού αντικειµένου (κατανόηση 
αντικειµένου – σαφήνεια πρότασης – εργαλεία 
υποστήριξης) 

15% 

2 

Υπηρεσίες διαχείρισης και τεχνικής 
υποστήριξης (µέσα) υλοποίησης του έργου σε 
σχέση µε τον σχεδιασµό και τον έλεγχο των 
παραδοτέων και την διασφάλιση των όρων 
ποιότητας των προσφερόµενων υπηρεσιών 

25% 

Β 
ΟΜΑ∆Α Β:  
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Σ2 (60%) 

1 Προτεινόµενη προσέγγιση και µεθοδολογία σε 
σχέση µε τους στόχους και το αντικείµενο του 

35% 
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έργου, χρήση αναγνωρισµένων µεθοδολογιών 
και προτύπων για την διατύπωση της 
προτεινόµενης προσέγγισης χρονοδιάγραµµα, 
οργάνωση του έργου, ρεαλιστικότητα της 
προσέγγισης 

2 

Αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα του 
συντονιστή του Έργου και του Αναπληρωτή του 
σε σχέση µε το έργο, συντονιστικές δυνατότητες, 
δυνατότητα ανταπόκρισης σε ιδιαίτερες 
απαιτήσεις του έργου, διαθεσιµότητα και 
χρονική δέσµευση για ενεργό συµµετοχή στο 
έργο 

7% 

 

3 

∆οµή – σύνθεση – οργάνωση Αποδοτικότητα – 
αποτελεσµατικότητα της Οµάδας Έργου και των 
Στελεχών της σε σχέση µε το έργο, χρονική 
διαθεσιµότητα Στελεχών για ενεργό συµµετοχή 
στο έργο 

18% 

 

Τα δύο παραπάνω κριτήρια βαθµολογούνται σε κλίµακα 0 – 100. 

Οι προσφορές που δεν συµπληρώνουν τουλάχιστον το 50% ανά 

κριτήριο συνολικά κρίνονται απορριπτέες. 

 

Η οµάδα κριτηρίων που αφορά στην αξιολόγηση της τεχνικής 

προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας 75%. 

 

Οικονοµική Αξιολόγηση 

Οι οικονοµικές προσφορές θα αποσφραγισθούν µετά την έκδοση της 

απόφασης έγκρισης της διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης. 

Η ηµεροµηνία, ο τόπος και η ώρα που θα αποσφραγισθούν οι οικονοµικές 

προσφορές θα γνωστοποιηθούν, µε σχετική απόφαση της Επιτροπής 

∆ιαγωνισµού, που θα σταλεί µε επιστολή ή τηλεοµοιοτυπία στους 

Προσφέροντες των οποίων οι προσφορές και βαθµολογήθηκαν τεχνικά και 

κρίθηκαν αποδεκτές. 

Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 

αποδεκτές κατά το προηγούµενο στάδιο επιστρέφονται από την Αναθέτουσα 

Αρχή στους Προσφέροντες, χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί καθώς επίσης 
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επιστρέφονται και οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής. 

Με βάση την µέχρι σήµερα εµπειρία εκτέλεσης του έργου και τον 

προϋπολογισµό 

αυτού, οικονοµική προσφορά µε έκπτωση µεγαλύτερη του 10% επί 

της προεκτιµώµενης αµοιβής για την εκτέλεση του έργου, δεν 

γίνεται δεκτή και επιφέρει αυτόµατα την απόρριψη της προσφοράς 

και τον αποκλεισµό του διαγωνιζόµενου. 

Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών θα πραγµατοποιηθεί στα 

γραφεία της Αναπτυξιακής Ευβοίας Α.Ε, την ηµεροµηνία και ώρα που θα 

ορίζεται στη σχετική απόφαση, ενώπιον των τυχόν παρισταµένων 

εκπροσώπων των υποψηφίων αναδόχων. 

 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα ελέγξει το περιεχόµενο των οικονοµικών 

προσφορών προκειµένου να διαπιστώσει τον βαθµό στον οποίο 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Προκήρυξης. Εφ’ όσον, σ’ αυτό το 

στάδιο της διαδικασίας, υπάρχουν τέτοιες, απορριπτέες προσφορές, η 

Επιτροπή 0ιαγωνισµού θα διαβιβάσει το πρακτικό απόρριψης στην 

Οικονοµική Επιτροπή της Π.Ε. Εύβοιας, για την έκδοση των 

σχετικών αποφάσεων απόρριψης. 

 

Για την επιλογή της συµφερότερης προσφοράς αξιολογούνται µόνο οι 

προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύµφωνες µε τους 

λοιπούς όρους της διακήρυξης. 

 

Το κριτήριο που αφορά στην αξιολόγηση της οικονοµικής 

προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας 25%. 

 

Για τον υπολογισµό της βαθµολογίας αυτού του κριτηρίου χρησιµοποιείται 

ο ακόλουθος τύπος: 

Oj = (K min / Kj) χ100 

Όπου: 
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Oj: η βαθµολογία για το συγκεκριµένο κριτήριο της οικονοµικής 

προσφοράς j 

K min: η χαµηλότερη αποδεκτή προσφερθείσα τιµή 

Κj: η οικονοµική προσφορά του κάθε προσφέροντα 

Κατά το στάδιο της Τελικής Αξιολόγησης υπολογίζεται η συνολική 

βαθµολογία των προσφορών και πραγµατοποιείται η κατάταξή τους κατά 

φθίνουσα τάξη µε βάση τον παρακάτω τύπο: 

Τj = 0,75 x [σ1 x Aj+ σ2 x Bj] + 0,25 x Oj 

Όπου: 

Τj : η συνολική βαθµολογία της πρότασης j 

Αj, Βj,: η βαθµολογία των επιµέρους Οµάδων Κριτηρίων για την πρόταση j 

σε κλίµακα 0-100 

Oj : η βαθµολογία του κριτηρίου της οικονοµικής προσφοράς για την 

πρόταση j σε κλίµακα 0-100 

σ1, σ2,: οι συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων Α, Β, αντίστοιχα 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και µόνο στα 

ανωτέρω κριτήρια. 

Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές σε καµιά φάση του διαγωνισµού και σε 

καµιά περίπτωση. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

ΑΡΘΡΟ 20Ο  
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση της προσφοράς και µέχρι την 

έκδοση της κατακύρωσης, καµία διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση 

όρου της Προκήρυξης ή της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή. Η Επιτροπή 

∆ιαγωνισµού όµως έχει το δικαίωµα, εφ’ όσον το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει 

από Προσφέροντα την παροχή διευκρινίσεων σχετικά µε το περιεχόµενο της 

προσφοράς του, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης που 

περιγράφεται στο ΑΡΘΡΟ 19 του Μέρους Α της παρούσας Προκήρυξης. 

Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον 

Προσφέροντα. Τέτοιου είδους διευκρινίσεις θα παραδίδονται εγγράφως στην 



ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ : «ΕΠΙΓΕΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε ΕΥΒΟΙΑΣ» 

[33] 
 

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα που αυτή θα 

ορίζει κατά περίπτωση, το οποίο δεν θα είναι µεγαλύτερο των τριών (3) 

εργασίµων ηµερών. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται από Προσφέροντες, 

σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνον εκείνες που 

αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία ζητήθηκαν. 

 

ΑΡΘΡΟ 21Ο  

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Μετά την ολοκλήρωση του έργου της αξιολόγησης, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 

θα συντάξει Συγκριτικό Πίνακα των βαθµολογιών των αποδεκτών 

προσφορών µε φθίνουσα κατάταξη. Ο προσφέρων που συγκέντρωσε την 

υψηλότερη συνολική βαθµολογία κηρύσσεται ανάδοχος του έργου. Στον 

ανάδοχο αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση της Κατακύρωσης. Από την 

ανακοίνωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού στον Ανάδοχο, η Σύµβαση 

θεωρείται ότι έχει συναφθεί το δε έγγραφο (Σύµβαση) που ακολουθεί έχει 

µόνον αποδεικτικό χαρακτήρα. 

 

ΑΡΘΡΟ 22Ο 
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή, µετά από σχετική γνωµοδότηση της Επιτροπής 

∆ιαγωνισµού, διατηρεί το δικαίωµα: 

α. να αποφασίσει τη µαταίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισµού 

β. να αποφασίσει τη µαταίωση του διαγωνισµού και την επανάληψή του µε 

τροποποίηση ή µη των όρων και των προδιαγραφών της Προκήρυξης 

γ. να αποφασίσει τη µαταίωση του διαγωνισµού και να προσφύγει στη 

διαδικασία της διαπραγµάτευσης, εφ’ όσον ισχύουν οι σχετικές 

προϋποθέσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 23ο 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική Σύµβαση, η 



ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ : «ΕΠΙΓΕΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε ΕΥΒΟΙΑΣ» 

[34] 
 

οποία ρυθµίζει όλες τις λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της Κατακύρωσης. 

Η Σύµβαση, που περιλαµβάνει, λεπτοµερώς όλους τους όρους και τις 

προϋποθέσεις για την υλοποίηση του Έργου, καθώς και τα δικαιώµατα και 

τις υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων µερών, καταρτίζεται µε βάση την 

Κατακύρωση, την Προσφορά και την Προκήρυξη, κατά φθίνουσα σειρά 

ιεραρχίας και κατισχύει αυτών πλην καταδήλων σφαλµάτων ή παραδροµών. 

Μετά την ολοκλήρωση του εγγράφου της Σύµβασης και µέσα σε χρονικό 

διάστηµα πέντε (5) ηµερών από την λήψη έγγραφης πρόσκλησης από την 

Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την 

υπογραφή της Σύµβασης, προσκοµίζοντας τα παρακάτω στοιχεία: 

1) Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι εταιρεία ή ένωση προσώπων ή 

κοινοπραξία, τα έγγραφα νοµιµοποίησης του προσώπου που θα 

υπογράψει τη Σύµβαση. 

2) Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης που θα 

ανέρχεται στο 10% της συνολικής αξίας του προσφεροµένου Έργου µε 

τον Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, όπως και όλες οι εγγυήσεις 

που αναφέρονται στην Προκήρυξη, εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα 

ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα σε 

άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη 

Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού 

Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997 και έχουν, 

σύµφωνα µε την νοµοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωµα. 

Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα 

συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύµβαση, 

η Αναθέτουσα Αρχή επιβάλλει αθροιστικά ή διαζευκτικά τις προβλεπόµενες 

στις κείµενες διατάξεις κυρώσεις. 
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ΑΡΘΡΟ 24Ο 
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ 

 

Η Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών που 

ενδεχοµένως προκύψουν σχετικά µε την ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την 

εφαρµογή της Σύµβασης ή εξ' αφορµής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο 

Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, 

σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών 

συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί 

σύµφωνα µε τα παραπάνω οριζόµενα, αρµόδια θα είναι τα δικαστήρια που 

εδρεύουν στην Χαλκίδα. 

ΑΡΘΡΟ 25Ο 
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 

Χρονοδιάγραµµα παράδοσης 

Η διάρκεια εκτέλεσης του Έργου ορίζεται σε χρονικό διάστηµα έξι (6) 

µηνών από την ηµεροµηνία κατακύρωσης του έργου στον Ανάδοχο  

υπογραφής της Σύµβασης. Αναλυτικά, οι χρονικές απαιτήσεις για το Έργο 

στις οποίες περιλαµβάνονται και οι χρόνοι παράδοσης των επί µέρους 

παραδοτέων, παρουσιάζονται στο Μέρος Β της παρούσας προκήρυξης. 

 

Παράταση χρονοδιαγράµµατος 

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την υλοποίηση του προγράµµατος 

πέραν των ορίων που αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη: 

• Λόγω της διαµόρφωσης ιδιαιτέρων συνθηκών και αναγκών, οι οποίες 

δεν είναι δυνατών να προβλεφθούν κατά την συγγραφή της παρούσας. 

• Λόγω της πρόσθετης χρηµατοδότησης του έργου, µε ή χωρίς 

επέκταση του φυσικού αντικειµένου του. 

 

ΑΡΘΡΟ 26Ο 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 
Η καταβολή της αµοιβής θα γίνει τµηµατικά, ανάλογα µε την πορεία 
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υλοποίησης του έργου, εφόσον έχει γίνει εµπρόθεσµα και κατά προσήκοντα 

τρόπο η µεταβίβαση των αναγκαίων πιστώσεων από τους Φορείς που 

χρηµατοδοτούν το έργο προς την Αναθέτουσα Αρχή, διαφορετικά ουδεµία 

απαίτηση για κανένα λόγο γεννάται εις βάρος της. Απαίτηση τόκων 

οποιασδήποτε µορφής και για οποιονδήποτε λόγο αποκλείεται. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 27Ο   
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ –  

ΚΑΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Σε περίπτωση καθυστέρησης εκτέλεσης των απαιτούµενων εργασιών µε 

υπαιτιότητα του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή έχει δικαίωµα επιβολής 

ηµερησίας ποινικής ρήτρας ποσού € 1.000,00 και για χρονικό διάστηµα 

µέχρι 3 ηµερών. Μετά το πέρας του χρονικού αυτού διαστήµατος η 

Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να καταγγείλει τη Σύµβαση, να κηρύξει έκπτωτο 

τον Ανάδοχο µε ταυτόχρονη κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής 

Εκτέλεσης και ενδεχοµένως να αποφασίσει την ανάθεση του έργου στον 

επόµενο κατά σειρά αξιολόγησης. Επίσης η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να 

ζητήσει την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζηµίας που 

προκύπτει από τη διακοπή εκτέλεσης του έργου.Σε περίπτωση κατά την 

οποία η Αναθέτουσα Αρχή διαπιστώσει κακή εκτέλεση του έργου µπορεί να 

καταγγείλει τη Σύµβαση, να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο µε  ταυτόχρονη 

κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης και ενδεχοµένως 

να αποφασίσει την ανάθεση του έργου στον επόµενο κατά σειρά 

αξιολόγησης. Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την 

αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζηµίας που προκύπτει από τη 

διακοπή εκτέλεσης του έργου.Σε περίπτωση καθυστέρησης για άλλους 

λόγους, εκτός αποκλειστικής ευθύνης του Αναδόχου, δίδεται παράταση στις 

αντίστοιχες προθεσµίες χωρίς να υπάρχει δικαίωµα καταγγελίας της 

Σύµβασης ή κατάπτωσης της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης. 
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ΑΡΘΡΟ 28Ο  
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 
Χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο 

Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εµπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή 

που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του Έργου, ούτε κοινολογεί 

στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαµβάνει γνώση σε σχέση 

µε τη Σύµβαση, υποχρεούται δε να µεριµνά ώστε το προσωπικό του, οι 

υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόµενος µε αυτόν να τηρήσει την ως άνω 

υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω 

υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την 

αποκατάσταση τυχόν ζηµίας της και την παύση κοινοποίησης των 

εµπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο µέλλον. Εάν ο 

Ανάδοχος ή κάποιος από τους υπεργολάβους, εκπροσώπους ή υπαλλήλους 

του προσφέρει, συµφωνεί ή δίδει σε οιονδήποτε ατέλεια, δώρο, φιλοδώρηµα 

ή προµήθεια ως δέλεαρ ή ανταµοιβή για ενέργεια ή παράλειψη ενέργειας σε 

σχέση µε τη Σύµβαση, η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να καταγγείλει τη 

Σύµβαση. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Επιτροπή Παραλαβής 

και όλα τα εξουσιοδοτηµένα από αυτήν ή την Αναθέτουσα Αρχή πρόσωπα 

οφείλουν να µην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά µόνο στα πρόσωπα που 

δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη 

διάρκεια και µε την ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου και αφορούν σε 

τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα ή µεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας του 

Έργου ή του Αναδόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 29Ο  
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

 

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 
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Νοµοθεσία. 

 

ΑΡΘΡΟ 30Ο  
ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση σε οποιαδήποτε 

από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

1) Ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο µε τον τρόπο που ορίζεται στη 

Σύµβαση παρά τις προς τούτο επανειληµµένες συστάσεις της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

2) Ο Ανάδοχος αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς να έχει δηλωθεί 

και χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής. 

3) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή 

εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν 

πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε 

σηµαντικό µέρος των περιουσιακών του στοιχείων. 

4) Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκηµα 

σχετικό µε την άσκηση του επαγγέλµατός του. 

 

Με την µετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύµβασης, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται µετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής: 

1) Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, 

παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη 

Σύµβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση 

προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων. 

2) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, 

όποιο έργο, εργασία ή προϊόν (ολοκληρωµένο ή µη) έχει εκπονήσει ή 

έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά 

έγγραφα και µέσα και να µεριµνήσει όπως οι Υπεργολάβοι και 

συνεργάτες του πράξουν το ίδιο. 
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Το συντοµότερο δυνατό µετά την καταγγελία της Σύµβασης, η Αναθέτουσα 

Αρχή βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος µέρους του Έργου, καθώς και 

κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ηµεροµηνία καταγγελίας. Η 

Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού 

πληρωτέου, σύµφωνα µε την Σύµβαση προς τον Ανάδοχο µέχρις 

εκκαθαρίσεως των µεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές 

καταπίπτουν. Τα συµβαλλόµενα µέρη θα καταβάλλουν κάθε δυνατή 

προσπάθεια για την συναινετική και καλόπιστη διευθέτηση οποιασδήποτε 

διαφοράς, αµφισβήτησης ή απαίτησης στη διάρκεια της εξέλιξης του έργου. 

Σε αντίθετη περίπτωση, τα συµβαλλόµενα µέρη µπορούν να προσφύγουν 

στα ∆ικαστήρια της Χαλκίδας για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήµατος. 

 

 

ΜΕΡΟΣ  Β: 
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ –  

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» 

 

Η Τεχνική Περιγραφή περιλαµβάνει το Αντικείµενο του Έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 31Ο  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο µε τίτλο «Επίγεια καταπολέµηση κουνουπιών στη Π.Ε. Ευβοίας» 

(επιχειρησιακές εφαρµογές: δειγµατοληψίες, ψεκασµοί, έλεγχοι 

ανθεκτικότητας, σκευάσµατα)- Αξιολόγηση αποτελέσµατος, περιλαµβάνει 

την παρακολούθηση της εξέλιξης του πληθυσµού των προνυµφών και των 

ακµαίων ατόµων των κουνουπιών και καταπολέµησής τους. Περιοχή 

εφαρµογής είναι τα εκτεταµένα υγροτοπικά συστήµατα και το περιαστικό 

και αστικό περιβάλλον του Νοµού Εύβοιας. Ωφελούµενοι θα είναι το 

σύνολο του πληθυσµού της περιοχής, και ιδιαίτερα οι κάτοικοι των 

περιοχών εφαρµογής του έργου. Πέραν της µείωσης της όχλησης των 
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κατοίκων και την ταυτόχρονη βελτίωση της ποιότητας ζωής – διαβίωσης των 

κατοίκων της περιοχής (µόνιµων και τουριστών), αναµένονται θετικές 

συνέπειες και στην ανάπτυξη του Νοµού αλλά και στη διασφάλιση της 

∆ηµόσια Υγεία, διότι ασθένειες όπως ο ιός του 0υτικού Νείλου, η ελονοσία, 

εγκεφαλίτιδες, και διάφορες άλλες ιώσεις µεταδιδόµενες από τα κουνούπια, 

είναι πιθανόν να εµφανιστούν και να εξαπλωθούν µε ολέθριες συνέπειες για 

τον άνθρωπο. Σε αυτό το σηµείο πρέπει να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στην 

ανάγκη διερεύνησης της παρουσίας του είδους Aedes albopictus (Κουνούπι 

τίγρης) που συνδέεται µε την εµφάνιση τόσο του ∆άγκειου Πυρετού όσο και 

µε την τροπική νόσο Chikungunya (Τσικουνγκούνια). Στο σηµείο αυτό 

αξίζει να αναφερθεί η αναφορά των κρουσµάτων του ιού του ∆υτικού Νείλου 

που είχαµε πέρυσι στην Ελλάδα και πιο συγκεκριµένα στην περιοχή της 

Κεντρικής Μακεδονίας. 

 

Το έργο περιλαµβάνει: 

• Εντοπισµός εστιών προνυµφών 

Με την ανάθεση του έργου θα ολοκληρωθεί ο εντοπισµός, 

αξιολόγηση των εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών στην περιοχή 

εφαρµογής εντός του Νοµού Εύβοιας. Οι εστίες θα αποτυπωθούν σε 

χαρτογραφικά υπόβαθρα, θα τοποθετηθούν οι δειγµατοληπτικοί 

σταθµοί, θα κατασκευαστούν οι επιχειρησιακοί χάρτες και θα 

εµβαδοµετρηθούν. Θα κατασκευαστούν Οικολογικοί χάρτες για 

χρήση στην καταπολέµηση κουνουπιών στα φυσικά συστήµατα της 

παραλιακής ζώνης της περιοχής εφαρµογής του έργου. 

• Παρακολούθηση – καταγραφή εµφάνισης και αφθονίας 

προνυµφών κουνουπιών 

Με βάση τη χαρτογράφηση, οικολογική χαρτογράφηση και τον 

εντοπισµό υδάτινων συλλογών, ο ανάδοχος θα εκτελεί 

δειγµατοληψίες σε όλες τις περιοχές εκτέλεσης του έργου µε 

εβδοµαδιαίες περιφορές. ∆ειγµατοληψίες θα εκτελούνται τόσο στο 

φυσικό, όσο και στο περιαστικό σύστηµα της περιοχής εφαρµογής 
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του έργου. Αποτέλεσµα των καθηµερινών δειγµατοληψιών θα είναι η 

οριοθέτηση των εστιών αναπαραγωγής των κουνουπιών και η 

καταγραφή της παρουσιαζόµενης αφθονίας των προνυµφών. Με 

βάση τα παραπάνω, τα οποία θα καταγράφονται σε ηµερήσια δελτία 

ελέγχου, θα καθορίζονται οι απαιτούµενοι επίγειοι και από αέρος 

ψεκασµοί. 

• Εκτέλεση ψεκασµών από εδάφους 

Ο εντοπισµός εστιών παραγωγής στο περιαστικό σύστηµα καθώς και 

οι εστίες του φυσικού συστήµατος θα καλύπτονται από συνεργεία 

επίγειου ψεκασµού µε τον κατάλληλο εξοπλισµό µε πλήρη ευθύνη 

του ανάδοχου. Τα σκευάσµατα που θα χρησιµοποιηθούν τελούν υπό 

την προϋπόθεση έγκρισης χρήσης τους από την αρµόδια Υπηρεσία 

του Υπουργείου Υγείας – Πρόνοιας. Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να 

διενεργεί δειγµατοληπτικούς ελέγχους για τη διαπίστωση και 

διασφάλιση της βιοδραστικότητας (αποτελεσµατικότητας) του 

ψεκαστικού διαλύµατος στην καταπολέµηση των προνυµφών 

κουνουπιών, δειγµατοληπτικούς ελέγχους για τη διασφάλιση της 

επιθυµητής συγκέντρωσης στο ψεκαστικό µίγµα, καθώς και όποιους 

άλλους ελέγχους προκειµένου να πιστοποιεί την ορθή και νοµότυπη 

εφαρµογή του έργου. 

Ο τρόπος εκτέλεσης των ψεκασµών θα είναι σύµφωνος προς τις 

σχετικές διατάξεις των αρµόδιων φορέων και την κείµενη νοµοθεσία. 

Έλεγχος αποτελεσµατικότητας ψεκασµών 

Ο έλεγχος αποτελεσµατικότητας ψεκασµών των εστιών γίνεται από 

τα συνεργεία δειγµατοληψιών εντός 48 ωρών από την εκτέλεσή τους. 

• Παρακολούθηση όχλησης τελείων εντόµων µε την χρήση 

παγίδων διοξειδίου του άνθρακα 

• Ανάπτυξη δικτύου παγίδων για την παρακολούθηση 

προνυµφών του είδους Aedes albopictus (κουνούπι τίγρης). 

• Έλεγχος ανθεκτικότητας των κουνουπιών στα 

χρησιµοποιούµενα σκευάσµατα. 
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• ∆ιάθεση σκευασµάτων για χρήση στους επίγειους 

ψεκασµούς 

• Ότι άλλο απαιτηθεί για την καλύτερη εκτέλεση του έργου. 

• Αξιολόγηση αποτελεσµάτων. 

 

ΑΡΘΡΟ 32Ο  
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Μέγεθος Έργου 

Το έργο θα εκτελεστεί στα εκτεταµένα υγροτοπικά συστήµατα της Π.Ε. 

Νοµού Εύβοιας καθώς και στις περιαστικές εστίες των ∆ήµων ∆ιρφύων- 

Μεσσαπίων, Ιστιαίας- Αιδηψού, Κύµης-Αλιβερίου και Χαλκιδέων. 

∆ιάρκεια εκτέλεσης του έργου ορίζονται οι πέντε µήνες (5). Ο χρόνος 

εφαρµογής ψεκαστικών παρεµβάσεων ανέρχεται στους τρείς (3) µήνες και η 

επανάληψη των ψεκασµών θα γίνεται σύµφωνα µε το είδος του 

σκευάσµασµατος που θα χρησιµοποιηθεί. Η επανάληψη των ψεκασµών στο 

φυσικό σύστηµα θα είναι σε άµεση συνάρτηση των ευρηµάτων προνυµφών 

κουνουπιών και θα διενεργούνται κατόπιν δειγµατοληψιών . 

Σκευάσµατα 

Τα σκευάσµατα που θα χρησιµοποιηθούν για το έργο καταπολέµησης 

κουνουπιών θα είναι εγκεκριµένα για ανάλογη χρήση. Η χρήση τους θα 

γίνει σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσεως του σκευάσµατος, όπως αυτή ορίζεται 

από την κατασκευάστρια εταιρεία σε συνάρτηση µε την σχετική έγκριση 

από το αρµόδιο υπουργείο. Ο ανάδοχος ευθύνεται για οποιοδήποτε 

ατύχηµα γίνει κατά ή εξ αιτίας των ψεκαστικών εφαρµογών που διενεργεί 

καθώς και για την ασφάλεια εργαζοµένων, κατοίκων, επισκεπτών και την 

προστασία του περιβάλλοντος. Σηµειώνεται ότι οι χειριστές των ψεκαστικών 

µέσων, για δική τους ασφάλεια, πρέπει να κάνουν εφαρµογή του 

ψεκαστικού υγρού µε πλήρη εξοπλισµό προφύλαξης (κράνος, φόρµα, 

γάντια). Ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωµένος να επαναλάβει τον ψεκασµό σε 

έκταση όπου εφαρµόστηκε πληµµελώς. Τα εγκεκριµένα σκευάσµατα είναι 
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τα µόνα που επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν και βρίσκονται 

καταγεγραµµένα στο µε αρ. πρωτ. 93680/24-2-11 έγγραφο της ∆/νσης 

Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων. 

 

ΑΡΘΡΟ 33Ο  
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

 

Το έργο χρηµατοδοτείται από την 22-7-2011 Προγραµµατική Σύµβαση 

µεταξύ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος-∆ήµου Καρύστου και Αναπτυξιακής 

Ευβοίας Α.Ε. 

 

ΑΡΘΡΟ 34Ο  
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

 
• Θα υποβάλλονται στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης Υλοποίησης 

του έργου Μηνιαίες Εκθέσεις Προόδου εργασιών που θα περιλαµβάνουν 

µετρήσεις πληθυσµού ανά θέση δειγµατοληψίας και τον τρόπο (µέσο και 

σκεύασµα) που χρησιµοποιήθηκε για την καταπολέµηση της εστίας 

παραγωγής προνυµφών. 

• Μετά την ολοκλήρωση του έργου θα ακολουθήσει σύνταξη και υποβολή 

Τελικής Έκθεσης, µε συνολική αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του 

Προγράµµατος, προτάσεις για την αντιµετώπιση προβληµάτων που 

διαπιστώθηκαν κατά την χρονική περίοδο ισχύος της σύµβασης µε 

πλήρη αναφορά στον τρόπο επίλυσής τους καθώς και προληπτικέ 

ενέργειες για την πρώιµη αντιµετώπισή τους. 

• Ένα µετά την έναρξη του έργου, ο ανάδοχος υποχρεούται να παράδοση 

τους χάρτες για χρήση στην καταπολέµηση κουνουπιών των φυσικών 

συστηµάτων εφαρµογής του έργου. 

• Η πληρωµή του «ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ» θα γίνεται σύµφωνα µε την πορεία 

υλοποίησης του έργου και την ροή µεταβίβασης των σχετικών πιστώσεων. 

 



ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ : «ΕΠΙΓΕΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε ΕΥΒΟΙΑΣ» 

[44] 
 

ΑΡΘΡΟ 35Ο  
ΕΥΘΥΝΕΣ 

 
Ο ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει το σύνολο του έργου 

σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας 

διακήρυξης, την ισχύουσα νοµοθεσία, τις υποδείξεις της Αναθέτουσας 

Αρχής και των εντεταλµένων οργάνων της και τους κανόνε επιστήµης και 

τεχνικής µε στόχο την βέλτιστη εφαρµογή του έργου, την επίτευξη του 

άριστου αποτελέσµατος µείωσης της όχλησης, µε την µέγιστη δυνατή 

ασφάλεια και σεβασµό του περιβάλλοντος. Για το σκοπό αυτό ο ανάδοχος 

υποχρεούται να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την ασφάλεια του 

προσωπικού που θα απασχοληθεί και να εφαρµόζει όλες τις κείµενες 

νοµικές διατάξεις. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 

 

ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε ΕΥΒΟΙΑΣ 

 


