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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ TOY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ    

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΝΤΟΜΩΝ 

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ» 

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 

Διενεργεί Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με χρήση της 

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ), για την υπηρεσία «Μυοκτονία και καταπολέμηση εντόμων στο Δήμο 

Πατρέων και αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών απολύμανσης» (CPV: 

90923000-3,  ), ενδεικτικού 9 0 92 200 0 -6 , 9 09 21 00 0 -9 ,  9 09 24 00 0 -0

προϋπολογισμού 179.359,80 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %), με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 

τιμής σε ένα, δύο, τρεις, τέσσερεις, ή πέντε αναδόχους ανάλογα με το αποτέλεσμα 

του διαγωνισμού ανά τμήμα ή συνδυασμό τμημάτων της σύμβασης. 

Προσφορές υποβάλλονται είτε για ένα Τμήμα ή περισσότερα Τμήματα, είτε για όλα 

τα Τμήματα.   

Χρηματοδότηση της σύμβασης: 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Πατρέων. Η δαπάνη 

είναι πολυετής για την εν λόγω σύμβαση και θα  βαρύνει τον κωδικό  Κ.Α. 35-

6117.00013  (Ίδιοι Πόροι), με τις  σχετικές  πιστώσεις του προϋπολογισμού του 

οικονομικού έτους  2022, 2023 και 2024 του Δήμου Πατρέων ως ακολούθως: 

Χρηματοδότηση 2022: Κ.Α. 35-6117.00013 - ποσό 30.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α 

24% 

Χρηματοδότηση 2023: Κ.Α. 35-6117.00013 - ποσό 100.000,00€ συμπερ/νου Φ.Π.Α 

24% 

Χρηματοδότηση 2024: Κ.Α. 35-6117.00013 – ποσό 49.359,80 € συμπερ/νου Φ.Π.Α 

24% 

Σύνολο για το 2022-2024:  179.359,80 € συμπερ/νου Φ.Π.Α 24% 
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Εύρος 

Τμήμα Α: «Μυοκτονία και απεντόμωση στη Δ.Ε Πατρέων», εκτιμώμενης αξίας 

63.750,00 € + ΦΠΑ 24% 15.300,00 € ήτοι σύνολο 79.050,00 € 

Τμήμα Β: «Μυοκτονία και απεντόμωση στη Δ.Ε Ρίου», εκτιμώμενης αξίας 

12.350,00 € + ΦΠΑ 24% 2.964,00 € ήτοι σύνολο 15.314,00 € 

Τμήμα Γ: «Μυοκτονία και απεντόμωση στις Δ.Ε Μεσσάτιδας, Παραλίας & 

Βραχναιίκων», εκτιμώμενης αξίας 15.000,00 € + ΦΠΑ 24% 3.600,00 € ήτοι 

σύνολο 18.600,00 € 

Τμήμα Δ: «Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών στο Δήμο Πατρέων», 

εκτιμώμενης αξίας 45.000,00 € + ΦΠΑ 24% 10.800,00 € ήτοι σύνολο 55.800,00 € 

Τμήμα Ε: «Απολύμανση Δημοτικών Κτιρίων & Οχημάτων του Δήμου Πατρέων 

σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης», εκτιμώμενης αξίας 8.545,00 € + ΦΠΑ 24% 

2.050,80 € ήτοι σύνολο 10.595,80 € 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την 

ημερομηνία υπογραφής της ή όταν περαιωθούν οι συμβατικές ποσότητες εργασιών, 

πριν τη συμπλήρωση των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών. Η σύμβαση μπορεί να 

τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής. 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 

(Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από 

πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής  και να εγγραφούν στο 

ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  

Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα.                                                                              

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 

δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η 

οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές.                                                                                              

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω 

της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 

καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε 

ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-

2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται η   23/05/2022. 

Καταληκτική ημερομηνία & ώρα υποβολής προσφορών 07/06/2022 & ώρα 13.00.                                                                                                                                            
Επίσης, θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή 

Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του 

Δήμου Πατρέων,http://www.e-patras.gr. 

Περίληψη της προκήρυξης θα δηµοσιευθεί : σε δύο (2) ημερήσιες τοπικές, μία (1) 

τοπική εβδομαδιαία.                                          

Τα έξοδα δηµοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο (Εφηµερίδες) βαρύνουν τους 

αναδόχους. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται επίσης στο ΚΗΜΔΗΣ 

και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ.   

Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 

σύμβασης απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της 

σύμβασης όπως αναλυτικά αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή της με αριθμό 

5/2022 Μελέτης και την παρ.2.2.4 της Διακήρυξης. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.e-patras.gr/
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Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια: Δεν απαιτείται. 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα: Όπως αναλύεται στην παρ.2.2.6 της 

διακήρυξης. 

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης όπως αυτοί περιγράφονται στην παρ. 4-«Όροι 

Εκτέλεσης της Σύμβασης» της διακήρυξης. 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 14/06/22 και ώρα 

11:00, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας 

Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση 

δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών (άρθρο 100 του ν. 4412/2016) . 

Η διαδικασία άσκησης Προδικαστικών Προσφυγών - Προσωρινή Δικαστική 

Προστασία  . Όπως αναφέρεται αναλυτικά στην παρ.3.4 της διακήρυξης. 

Τρόπος πληρωμής  

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο : 

Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών βάσει 

των τμηματικών παραδόσεών τους.  

Όλοι οι όροι της Διακήρυξης αναφέρονται αναλυτικά στα έγγραφα της σύμβασης 

τα οποία θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα www.promitheus.gov.gr και στην 

ιστοσελίδα του Δήμου Πατρέων,http://www.e-patras.gr . 

Ισχύουσα νομοθεσία:Ν.4412/2016 όπως ισχύει. 

Ο   αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η Αναθέτουσα Αρχή είναι  

:  ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤ.5/2022 

 Ο συστημικός αριθμός της σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ είναι:160915 

 

             

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ 

 

 

 

Να δημοσιευθεί μία φορά  σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 2/824521/0020 

1. Σε δύο ημερήσιες τοπικές εφημερίδες στις :  20/05/2022     

2. Σε μία τοπική εβδομαδιαία στις :  20/ 05/2022   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.e-patras.gr/
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
Ταχ. Διεύθυνση: Ακτή Δυμαίων 50 
Τ.Κ: 26110 
Τηλέφωνο: 2610226893 
ΦΑΞ: 2610274083 
E-mail: vkantzaris@patras.gr  

Αριθμός Μελέτης:  5 /2022 
Συντάξαντες: Κάντζαρης Βασίλειος   
                         Γιαλελή Νικολέτα                     
 
 
 
 
Κ.Α: 35-6117.00013 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 144.645,00 € 
                         ΦΠΑ:    34.714,80 € 
               ΣΥΝΟΛΙΚΟ:  179.359,80 € 

 
Μ Ε Λ Ε Τ Η 

Μυοκτονία και καταπολέμηση εντόμων στο Δήμο Πατρέων και αντιμετώπιση έκτακτων 
περιστατικών απολύμανσης 

 
ΠΑΤΡΑ, Απρίλιος 2022 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  
Ταχ. Διεύθυνση: Ακτή Δυμαίων 50  
Ταχ. Κώδικας: 26 333 
 

«Μυοκτονία και καταπολέμηση εντόμων στο Δήμο Πατρέων και αντιμετώπιση έκτακτων 
περιστατικών απολύμανσης» 

 ( CVP: 90923000-3, 90922000-6, 90921000-9 και 90924000-0 ) 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : Πολυετής δαπάνη η οποία κατανέμεται ως εξής: 

 
Χρηματοδότηση 2022: 

Κ.Α. 35-6117.00013 -                    30.000,00 ευρώ συμπερ/νου Φ.Π.Α 24% 
Χρηματοδότηση 2023: 

Κ.Α. 35-6117.00013 -                    100.000,00 ευρώ συμπερ/νου Φ.Π.Α 24% 
Χρηματοδότηση 2024: 

Κ.Α. 35-6117.00013 -                    49.359,80 ευρώ συμπερ/νου Φ.Π.Α 24% 
 
 

Σύνολο για το 2022-2024:  179.359,80 € συμπερ/νου Φ.Π.Α 24% 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Απρίλιος 2022 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 997992450 

Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης  

Ταχυδρομική διεύθυνση ΜΑΙΖΩΝΟΣ 108 

Πόλη ΠΑΤΡΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 26221 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS  

Τηλέφωνο  2610226893, 2613610344, 2610329069 

Φαξ 2613610258 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) vkantzaris@patras.gr prom@patras.gr, 
g.aggelop@patras.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Κάντζαρης Βασίλειος, Γιαλελή Νικολέτα, 
Αγγελοπουλου Γεωργία 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.e-patras.gr 

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL) - 

 
Είδος Αναθέτουσας Αρχής  
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι   Δήμος (Ο.Τ.Α. Α' Βαθμού) και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση    
Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η «Γενική Δημόσια Υπηρεσία» 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας  
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση  μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 
β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ 

Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή 
Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 

γ)        Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : 
            την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr ή την ιστοσελίδα του Δήμου: 

http://www.e-patras.gr 
 
1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  
 
Χρηματοδότηση της σύμβασης 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Πατρέων. Η δαπάνη για την εν λόγω 
σύμβαση είναι πολυετής και κατανέμεται ως εξής: 

Χρηματοδότηση 2022: 

Κ.Α. 35-6117.00013 -                    30.000,00 ευρώ συμπερ/νου Φ.Π.Α 24% 
Χρηματοδότηση 2023: 

Κ.Α. 35-6117.00013 -                    100.000,00 ευρώ συμπερ/νου Φ.Π.Α 24% 
Χρηματοδότηση 2024: 

Κ.Α. 35-6117.00013 -                    49.359,80 ευρώ συμπερ/νου Φ.Π.Α 24% 
 
 

Σύνολο για το 2022-2024:  179.359,80 € συμπερ/νου Φ.Π.Α 24% 
Και βαρύνει τις ανωτέρω Κ.Α. σχετικές πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού των οικονομικών 
ετών 2022, 2023 και 2024  του Φορέα  
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 3.841/21-04-22  (ΑΔΑΜ: 
22REQ010443354, ΑΔΑ: ΨΩΥ8ΩΞΙ-ΘΙΤ) για την ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης 

mailto:vkantzaris@patras.gr
mailto:prom@patras.gr
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πίστωσης για το οικονομικό έτος 2022 και έλαβε α/α 939/Β καταχώρησης  στο μητρώο 
δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του Δήμου Πατρέων. 
 
1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι:  
α) η καταπολέμηση με κατάλληλα μέσα παντός είδους ανεπιθύμητων εντόμων υγειονομικής σημασίας 
(μύγες, κατσαρίδες, κοριοί, ψύλλοι κλπ), και η καταπολέμηση τρωκτικών (οικόσιτα ποντίκια, αρουραίοι) καθώς 
και η καταπολέμηση μυκήτων, βακτηρίων, ιών και γενικότερα παθογόνων μικροβίων και νοσογόνων 
μικροοργανισμών, η παρουσία των οποίων ενδέχεται να δημιουργήσει εστίες μόλυνσης και να αποτελέσει 
κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σε σχολικά και δημοτικά κτίρια και σε κοινόχρηστους χώρους  εντός των 
διοικητικών ορίων του Δήμου Πατρέων (περιλαμβάνονται όλες οι Δημοτικές Ενότητες του 
Καλλικρατικού Δήμου Πατρέων δλδ Δ.Ε Πατρέων, Ρίου, Μεσσάτιδας, Παραλίας και Βραχναιίκων 
καθώς και όλοι οι Τομείς, Δημοτικές και Τοπικές κοινότητες). 
β) η αναζήτηση και χαρτογράφηση εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών και η καταπολέμηση των 
κουνουπιών με εφαρμογή ψεκασμών κυρίως προνυμφοκτονίας και δευτερευόντως ακμαιοκτονίας 
εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πατρέων (περιλαμβάνονται όλες οι Δημοτικές Ενότητες του 
Καλλικρατικού Δήμου Πατρέων δλδ Δ.Ε Πατρέων, Ρίου, Μεσσάτιδας, Παραλίας και Βραχναιίκων 
καθώς και όλοι οι Τομείς, Δημοτικές και Τοπικές κοινότητες). 
γ) Η απολύμανση Δημοτικών Κτιρίων και Οχημάτων του Δήμου Πατρέων σε περίπτωση εμφάνισης 
έκτακτης ανάγκης (π.χ για περιορισμό διασποράς ιών κλπ) 
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 90923000-3, 90922000-6, 90921000-9 και 90924000-0  
 
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι πέντε (5) τμήματα: 
Τμήμα Α: «Μυοκτονία και απεντόμωση στη Δ.Ε Πατρέων», εκτιμώμενης αξίας 63.750,00 € + ΦΠΑ 
24% 15.300,00 € ήτοι σύνολο 79.050,00 € 
Τμήμα Β: «Μυοκτονία και απεντόμωση στη Δ.Ε Ρίου», εκτιμώμενης αξίας 12.350,00 € + ΦΠΑ 24% 
2.964,00 € ήτοι σύνολο 15.314,00 € 
Τμήμα Γ: «Μυοκτονία και απεντόμωση στις Δ.Ε Μεσσάτιδας, Παραλίας & Βραχναιίκων», 
εκτιμώμενης αξίας 15.000,00 € + ΦΠΑ 24% 3.600,00 € ήτοι σύνολο 18.600,00 € 
Τμήμα Δ: «Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών στο Δήμο Πατρέων», εκτιμώμενης αξίας 
45.000,00 € + ΦΠΑ 24% 10.800,00 € ήτοι σύνολο 55.800,00 € 
Τμήμα Ε: «Απολύμανση Δημοτικών Κτιρίων & Οχημάτων του Δήμου Πατρέων σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης», εκτιμώμενης αξίας 8.545,00 € + ΦΠΑ 24% 2.050,80 € ήτοι σύνολο 10.595,80 € 
 
Προσφορές υποβάλλονται για ένα Τμήμα ή περισσότερα Τμήματα είτε για όλα τα Τμήματα.  
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 144.645 € μη συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 179.359,80).  
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες ή όταν περαιωθούν οι συμβατικές 
ποσότητες εργασιών, πριν τη συμπλήρωση των είκοσι τεσσάρων μηνών σύμφωνα με τα ισχύοντα στην 
διακήρυξη της παρούσας μελέτης. 
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι στην με αριθμό 5/2022 μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Πρασίνου της παρούσας διακήρυξης.  
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
μόνο βάσει της τιμής, σε ένα, δύο, τρεις, τέσσερις ή πέντε ανάδοχους ανάλογα με το αποτέλεσμα του 
διαγωνισμού ανά Τμήμα ή συνδυασμό Τμημάτων της σύμβασης.  
 
1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 
- του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
- του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, 

των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37  
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- του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες 
διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337 

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

- του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150) όπως τροποιήθηκε και ισχύει 
- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 

και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   
- του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου 

µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων 
και λοιπές διατάξεις» 

- του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της 
Α.Ε.Π.Π.» 

- της υπ' αριθμ. 76928 (Φ.Ε.Κ. 3075/ Β’/13.07.2021Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης με θέμα : “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781)  

- της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών 
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με 
χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

- της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο 
των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

- της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου 
ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».  

- της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 14900/21 (Β’ 466) «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες 
Συμβάσεις» (ΑΔΑ: ΨΡΤΟ46ΜΤΛΡ-Χ92).  

- του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της 
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» 

- του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των άρθρων 85 
επ. 

- του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

- του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 
- της παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/18, σε συνδυασμό με το άρθρο 210 παρ.2 και το άρθρο 

283 του Ν.4555/18, 
- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 

2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές», 

- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις»  

- του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,  

- του  ν. 4912/2022 (ΦΕΚ 59/Α΄/17-03-2022 «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 
διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης» 

- του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία»  

- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»  

 του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
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- του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα»,  

- του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της 
οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει 
ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119, 

- του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες 
διατάξεις», 

- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  
καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

- της υπ’ αριθμ. 5/2022 μελέτης που συνέταξε η Δ/νση Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πρασίνου για 
την υπηρεσία: «Μυοκτονία, απεντόμωση και αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών 
απολύμανσης στο Δήμο Πατρέων», 

- της υπ' αριθμ. 255 /11-05-2022 απόφασης της οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν 
οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω μελέτης και κατάρτισαν - συνέταξαν τους όρους της 
παρούσας Διακήρυξης. 

- της βεβαίωσης του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας επί της πρότασης ανάληψης 
υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α 
του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης 
πίστωσης με α/α  

- το Πρωτογενές αίτημα με ΑΠ: 3835/04-04-22              που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 
22REQ010320742   

- την με ΑΠ: 3.841/21-04-22                  ΑΑΠΥ (ΑΔΑ:ΨΩΥ8ΩΞΙ-ΘΙΤ ) με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη 
και δεσμεύτηκε η πίστωση. 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η 07/06/2022 και ώρα 
13:00. 
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) 
 
1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  
Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:  
160915 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σε δύο (2) 
ημερήσιες και μια (1) εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα (άρθρο 379 παρ.12 του Ν.4469/2017 όπως 
αντικαθίσταται από το άρθρο 245 του Ν.4782/2021). 
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του 
άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 
Επίσης το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης και της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στο δικτυακό    τόπο του 
Δήμου Πατρέων www.e-patras.gr  Ηλ. Δημοκρατία  Διακηρύξεις καθώς επίσης και στο ΚΗΜΔΗΣ 
(http://www.eprocurement.gov.gr)και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ. 

Β. Έξοδα δημοσιεύσεων 
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο. Σε περίπτωση που υπάρχουν 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.e-patras.gr/
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παραπάνω τους ενός ανάδοχοι, γίνεται επιμερισμός των εξόδων δημοσίευσης , ανά τμήμα, αναλογικά 
και με βάση την εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος. 
 
1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

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. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της  
- η τεχνική Περιγραφή & το τιμολόγιο της Μελέτης 
- ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 
- ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 

 -   το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]  
       -   το έντυπο υποβολής οικονομικής προσφοράς 
 
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς 
και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι 
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr). 
 
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο δέκα (10) 
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο 
πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην 
πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
(www.promitheus.gov.gr). Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  
υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που 
διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) 
και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που είτε υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το 
ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  
Η αναθέτουσα αρχή 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.  
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, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική 
ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής. 
Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών, καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, 
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ.  
 
2.1.4 Γλώσσα 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν προδικαστικές προσφυγές 
υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 
σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογήςσυντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα. 
Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα, επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας 
είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο..  
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, 
δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, 

http://www.promitheus.gov.gr/
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μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι 
απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται 
από μετάφραση στην ελληνική.  
Κατά παρέκκλιση των ως άνω παραγράφων, γίνεται δεκτή η υποβολή ενός ή περισσότερων στοιχείων 
των προσφορών και των δικαιολογητικών κατακύρωσης, στην αγγλική γλώσσα χωρίς να απαιτείται 
επικύρωσή τους, στο μέτρο που τα ανωτέρω έγγραφα είναι καταχωρισμένα σε επίσημους ιστότοπους 
φορέων πιστοποίησης, στους οποίους υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση μέσω διαδικτύου και εφόσον ο 
οικονομικός φορέας παραπέμπει σε αυτούς, προκειμένου η επαλήθευση της ισχύος τους να είναι 
ευχερής για την αναθέτουσα αρχή . 
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 
 
2.1.5 Εγγυήσεις 
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. 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 ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.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. 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία 
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της 
εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση 
του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης 
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση 
παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως 
και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την 
ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή 
μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 
απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης.  
Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
 
 
2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 
Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή 
ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, 
θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα 
αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το 
σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, 
λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της 
επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά 
τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα. 
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2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

 
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα 
σε: 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
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, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού 
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
δ) σε 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. 
Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις 
οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις 
υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες 
μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και 
τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης. 
2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών 
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν 
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει 
από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους 
ανατεθεί η σύμβαση. 
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  
 
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται 
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 2 (δύο) τοις εκατό % της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.). 
Ανάλογα με το τμήμα της σύμβασης για την οποία υποβάλλεται προσφορά το ποσό της εγγύησης 
συμμετοχής διαμορφώνεται ως εξής:  
 Στο ποσό των 2.892,90 € (δύο χιλιάδων οχτακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και ενενήντα λεπτών) 
όταν υποβάλλεται προσφορά για το σύνολο της σύμβασης.  
 Στο ποσό των 1.275,00 € (χιλίων διακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ) όταν υποβάλλεται 
προσφορά μόνο για το Τμήμα Α της σύμβασης. 
  Στο ποσό των 247,00 € (διακοσίων σαράντα εφτά ευρώ) όταν υποβάλλεται προσφορά μόνο 
για το Τμήμα Β της σύμβασης. 
 Στο ποσό των 300,00 € (τριακοσίων ευρώ) όταν υποβάλλεται προσφορά μόνο για το Τμήμα Γ 
της σύμβασης. 
 Στο ποσό των 900,00 € (εννιακοσίων ευρώ) όταν υποβάλλεται προσφορά μόνο για το Τμήμα Δ 
της σύμβασης. 
 Στο ποσό των 170,90 € (εκατόν εβδομήντα ευρώ και ενενήντα λεπτών) όταν υποβάλλεται 
προσφορά μόνο για το Τμήμα Ε της σύμβασης. 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι ...................., άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους 
προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της 
εγγύησης συμμετοχής. 
Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, 
προσκομίζονται, σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την 
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως 
η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
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2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης.  
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016.  

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά 
τη διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8, γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από 
την παρούσα δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή 
του συμφωνητικού, ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4412/2016, στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να 
εξηγήσει την τιμή ή το κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του 
απορριφθεί, ζ) στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί 
πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των 
παραπάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί 
ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά 
αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και 
εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η 
πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. 
 
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  
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: 
2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα 
εγκλήματα:  
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), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα 
(εγκληματική οργάνωση), 
β) ενεργητική 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 (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 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 στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 
(δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία 
επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 
γ) απάτη, εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 
σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία 
πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία 
δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 
(υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 
390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 
2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των 
άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),  
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας 
και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την 
τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα 
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των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 
4689/2020 (Α’103), 
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για 
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 
141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), 
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), και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων). 
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. Η υποχρέωση του 
προηγούμενου εδαφίου αφορά:  
- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές. 
- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει 
ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 
- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. 
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.  
2.2.3.2. 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  
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. 
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. 
Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2  θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν 
έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που 
τηρείται. 
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 στο μέτρο που τηρεί τους όρους του 
δεσμευτικού κανονισμού. 
2.2.3.3. Δεν εφαρμόζεται 
2.2.3.4. 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, περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, 
 (β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 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 έχει υπαχθεί 
σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η 
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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) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών 
κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, 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, σύμφωνα με όσα ορίζονται 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 
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 εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών 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 παραγράφου 2.2.9.2 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 με απατηλό τρόπο 
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 έκδοσης πράξης που 
βεβαιώνει το σχετικό γεγονός.  
2.2.3.5. Δεν εφαρμόζεται 
2.2.3.6 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.  
2.2.3.7 Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής,  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). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός 
φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που 
προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις 
περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει 
λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού 
κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που 
λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις 
ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν 
επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 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. 
2.2.3.8. 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. 
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2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου 
αποκλεισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, 
αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 
 
Κριτήρια Επιλογής  
 
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται 
να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης όπως αναλυτικά αναφέρονται 
στην Τεχνική Περιγραφή της με αριθμό 5/2022 Μελέτης. 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται 
να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα ή εμπορικά μητρώα  που τηρούνται στο 
κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI 
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική 
υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι 
διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν 
σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου 
επαγγέλματος.  
Ειδικά για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς απαιτείται να διαθέτουν :  
α) άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους, η οποία θεσπίστηκε με 
την υπ’ αριθμ. 152347/3807/81 Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και εκδίδεται από το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Γίνεται δεκτή και η Βεβαίωση Υποβολής Γνωστοποίησης Ίδρυσης 
και Λειτουργίας Επιχείρησης επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων σκευασμάτων με σκοπό την 
καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
323/4883/22-1-2015 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 163/Β΄) και  
β) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου που να βεβαιώνει την εγγραφή και το ειδικό επάγγελμά 
τους. 
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν 
εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι 
σε αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα. 
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο 
επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό 
ανάθεση υπηρεσία.  
 
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
 
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς δηλώνουν ότι διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και 
τεχνικούς πόρους και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. 
Για κάθε τμήμα της σύμβασης απαιτείται να διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για την εκτέλεση 
των εργασιών που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 2.2.4 της 
παρούσης καθώς και στην υπ’ αριθμ. 5/2022 μελέτη του Δήμου για κάθε Τμήμα της Σύμβασης για το 
οποίο υποβάλλουν προσφορά. 
 
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να 
συμμορφώνονται με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης τα 
οποία πιστοποιούνται από τα εξής πιστοποιητικά: 
• Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το Πρότυπο EN ISO 9001:2015 για 
το πεδίο εφαρµογής τους, ή ισοδύναμο  
• Πιστοποιητικό Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο EN ISO 
14001:2015, ή ισοδύναμο  
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• Πιστοποιητικό Συστήµατος Υγιεινής και Ασφάλειας στην εργασία κατά το πρότυπο OHSAS 
18001:2007/ΕΛΟΤ 18001, ή ISO 45001, ή ισοδύναμο  
Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς 
διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - μέλη. 
Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον 
ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω 
πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, 
υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης 
ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. 
 
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία 
2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα  σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
(της παραγράφου 2.2.6), 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 τους 
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής 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. 
Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φoρείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο 
οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν 
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.. 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, εντός προθεσμίας τριάντα (30) 
ημερών από την σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση από την σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, 
η οποία απευθύνεται στον οικονομικό φορέα μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. 
Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ 
νέου. 
2.2.8.2. Υπεργολαβία 
Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να 
αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην 
περίπτωση που o προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) 
της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό 
(30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να 
αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως 
άνω παραγράφου 2.2.3.   
 
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 
Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια 
του ΕΕΕΣ κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της 
παραγράφου 2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της 
παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.  
Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με 
την παράγραφο 2.2.8 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται 
να  αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι 
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφος 2.2.6 ). 
Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει 
τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα 
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τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, 
κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού 
της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας.  
Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, 
σύμφωνα με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την 
συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του 
συμφωνητικού οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή.  
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από 
τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 
2.2.4, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα 
Παράρτημα ΙΙΙ το οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 
1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα 
με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 1. 
Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να 
υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του 
ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα 
δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, 
χωρίς να απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου 
με επίκαιρο ΕΕΕΣ. Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που 
παρέχει στο ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ. 
Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη 
την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη 
των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, 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. 
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 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ απαραιτήτως 
πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της 
κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής 
αυτής 
Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή του 
σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και παραγράφου 2.2.3 
της παρούσης και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της 
αξιοπιστίας του. 
Ιδίως επισημαίνεται ότι, κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν 
σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η 
συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού 
(παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του 
ν. 3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό 
πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης. 
Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης (περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν 
αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό 
διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να 
απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας 
έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του. 
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2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα  
Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται 
κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να 
υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της 
διαδικασίας. 
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά 
ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό 
φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η 
δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται  στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον 
συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα 
αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.  
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να 
ισχύουν. 
Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 
2.4.2.5 και 3.2 της παρούσας. 
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4. 
 
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται 
παρακάτω: 
Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα 
ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της 
παραγράφου 2.2.3.4, 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. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, 
όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα 
πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην 
περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του 
επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 
Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, 
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα 
στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 
β) για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου 
κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση 
που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του.  
Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 
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i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 
περίπτωση α’ αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε..  
ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής 
ασφάλισης της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.  
iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση 
ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την 
αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης. 
γ) για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  
Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 
i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή 
δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.  Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται 
επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης 
λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών. 
ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί 
υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.  
iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να 
προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 
Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 
Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς 
για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία 
από το Γ.Ε.Μ.Η. 
δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι 
αποκλεισμού 
ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη 
επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας. 
 
B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 
επαγγελματικού (ή εμπορικού) μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι 
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν:  
■ Άδεια Καταπολέμησης Εντόμων και Τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους, η οποία θεσπίστηκε με 
την υπ’ αριθμ. 152347/3807/81 Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και εκδίδεται από το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Προσοχή στην διάρκεια ισχύος της άδειας. Γίνεται δεκτό το 
έντυπο που εκδίδεται ηλεκτρονικά, μέσω της επίσημης ηλεκτρονικής σελίδας του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων www.minagric,gr (σύμφωνα με τον ή πριν τον Ν.3919/2011), 
ή/και Βεβαίωση Υποβολής Γνωστοποίησης Ίδρυσης και Λειτουργίας (ή κατά περίπτωση Ανανέωσης 
Λειτουργίας) Επιχείρησης επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων σκευασμάτων με σκοπό την 
καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
323/4883/22-1-2015 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 163/Β΄), 
■ Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου που να βεβαιώνει την εγγραφή και το ειδικό επάγγελμα 
των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων και το οποίο θα έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες 
ημέρες πριν από την υποβολή του. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο 
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 
αντικαθίσταται 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 της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο 
μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό 
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ανάθεση σύμβασης. 
■ Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ότι δεν έχει αποκλειστεί ουδέποτε κατά το παρελθόν η 
συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και των Ο.Τ.Α. και ότι δεν τους έχει ουδέποτε κατά 
το παρελθόν, έστω και προσωρινά, ανακληθεί η σχετική άδεια καταπολέμησης του Υπ.Α.Α.Τ. ή δεν 
τους έχει εκδοθεί διοικητική πράξη «παύσης λειτουργίας» από την αρμόδια ΔΑΟΚ της οικείας 
Περιφέρειας. 
 
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, 
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, 
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 
 
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
 
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν:   

 Κατάλογο των συναφών με την παρούσα σύμβαση υπηρεσιών που παρείχαν κατά την 
τελευταία τριετία, συνοδευόμενος από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης και ολοκλήρωσης των 
σημαντικότερων εργασιών, αποδεικτικά συναφθεισών συμβάσεων και βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης 
ή άλλα κατάλληλα αποδεικτικά έγγραφα.  

 Δήλωση σχετικά με τα μηχανήματα, τις εγκαταστάσεις και τον τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτει 
ο πάροχος υπηρεσιών για την εκτέλεση της σύμβασης. Εάν προτίθεται να μισθώσει οποιοδήποτε 
μηχάνημα, τεχνικό εξοπλισμό ή εγκαταστάσεις, το δηλώνει αναλόγως στη δήλωση και δεσμεύεται ότι 
η μίσθωση του όποιου αγαθού θα ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Επιπλέον δηλώνει ότι 
εφόσον κριθεί προσωρινός ανάδοχος θα προσκομίσει το/τα μισθωτήριο/α και τη δέσμευση του/των 
εκμισθωτή/τών για την πλήρη παραχώρηση του μισθούμενου αγαθού στον ενοικιαστή καθ’ όλη τη 
διάρκεια της σύμβασης.  

 Αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο ο οικονομικός φορέας, ενδεχομένως, να 
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας. 
 
Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα κάτωθι 
πιστοποιητικά: 
• Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το Πρότυπο EN ISO 9001:2015 για 
το πεδίο εφαρµογής τους, ή ισοδύναμο  
• Πιστοποιητικό Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο EN ISO 
14001:2015, ή ισοδύναμο  
• Πιστοποιητικό Συστήµατος Υγιεινής και Ασφάλειας στην εργασία κατά το πρότυπο OHSAS 
18001:2007/ΕΛΟΤ 18001, ή ISO 45001, ή ισοδύναμο  
 
Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και 
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,  εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 
Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 
i) 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 στο ΓΕΜΗ,προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο 
πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.   
ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό 
πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 
του.   
Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις 
συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού 
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φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να 
ισχύουν κατά την υποβολή τους. 
Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες 
σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον 
απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την 
οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί 
εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα. 
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. 
 
Β.7. 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 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. 
Ειδικώς όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, 
προσκομίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, 
κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β. 
 
Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα 
με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.  
 
Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους 
πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 
Ειδικότερα, προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του 
αρμοδίου οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), 
δυνάμει του οποίου αμφότεροι, διαγωνιζόμενος  οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη 
μεταξύ τους συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της 
χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι 
στη διάθεση του διαγωνιζόμενου  για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να 
είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι 
διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί 
για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο 
τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος  ότι θα κάνει 
χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση. 



ΑΔΑ: Ψ1ΑΠΩΞΙ-94Ζ



22 
 

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή επαγγελματικής καταλληλότητας 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, θα δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για τις οποίες 
απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες, δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης που θα εκτελέσει.  
 
Β.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση 
υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους 
υπό μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση 
των εργασιών.  
 
Β.11. 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. 

 
 
2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  
Κριτήριο ανάθεσηςτης Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: 
βάσει τιμής  
2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, 
για  όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες  ανά είδος / τμήμα.  
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 
εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται 
η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ 
τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. 
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, 
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, 
σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 
και στην κατ’ εξουσιοδότηση και στην κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 
εκδοθείσα υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων 
που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των 
επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ)», εφεξής «Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες».  
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο 
(εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος 
περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με 
την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. 
ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.  
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2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ 
με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις 
διατάξεις του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα 
αρχή ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της. 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:  
(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά», 
στον οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η 
τεχνική προσφορά,  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 
(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο 
περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση 
απαιτούμενων δικαιολογητικών.  
Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της  σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα 
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει 
ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα 
της συγκεκριμένης πληροφορίας. 
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται 
για την αξιολόγησή της. 
2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα 
ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής 
προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω 
σχετικής λειτουργικότητας,  εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με 
μορφότυπο PDF, τα οποία  αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα 
ηλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες διατάξεις (περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό 
Φορέα στους αντίστοιχους υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των 
προαναφερθέντων αναφορών (εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφακέλο  
ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν.   
2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί 
Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής : 
Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν 
και σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 
διατάξεις:  
α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων 
που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια 
ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille  
β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα  
γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45),  
δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε 
ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,   
ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην 
περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.  
Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και 
άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά 
χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια. 
Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία 
καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.  
Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού 
φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο 
αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, 
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τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη 
μορφή. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι : 
α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται 
ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 
β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,  
γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από 
υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν 
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και 
δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή 
προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο.  
Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή 
δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 
Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν 
προσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την 
απαίτηση επικύρωσης (με Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν 
καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά 
«Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, 
«Σύμβαση περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» 
(κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης, απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας 
διατύπωσης δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν 
ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων 
εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το 
γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους 
της ιθαγένειάς του.  
Σημειώνεται ότι, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν 
εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως 
αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 
Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, 
προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο 
αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το 
αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 
της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη μετά από γνώμη της Επιτροπής 
Διαγωνισμού.   
Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου 
στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί 
αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός φορέας. Το 
εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του 
σχετικού αποδεικτικού αποστολής κατά περίπτωση. 
 Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς,  ο 
οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο 
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 
προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο 
προσκόμισης (αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών),  προκειμένου 
να ενημερώσει την αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την 
(εμπρόθεσμη) προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό. 
 
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  
2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής  
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία: 
 α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 
79 του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας 
δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου 
άρθρου,  
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β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 
2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.   
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα  αυτής.  
Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint, 
προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης 
σχετικής συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς 
δύνανται για αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML 
που αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης. 
Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη 
δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε 
ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 
 
2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά 
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 
από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνική ‘Εκθεση” του Παραρτήματος  Ι της 
Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές 
πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η 
καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα 
αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.  
και θα περιλαμβάνει απαραίτητα τα ακόλουθα: 
1) Υπεύθυνη δήλωση (άρθρου 8 Ν. 1599/1986) ότι ο οικονομικός φορέας: 
-  έχει την ευθύνη για τη δημόσια ασφάλεια στους χώρους εφαρμογών και ως ανάδοχος θα 
προσκομίσει Ασφαλιστική Κάλυψη έναντι αστικής ευθύνης προς τρίτους για βλάβη σε πρόσωπο, ζώα 
μη στόχους ή υλικά που μπορεί να επέλθει κατά τη διάρκεια παροχής της υπηρεσίας / εκτέλεσης των 
εργασιών,   
- τα χημικά σκευάσματα είναι σύμφωνα με τον Κανονισμό 528/2012/ΕΕ για τα βιοκτόνα, τα 
τρωκτικοκτόνα και εντομοκτόνα που θα χρησιμοποιηθούν κατά την παροχή της υπηρεσίας έχουν 
έγκριση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι δολωματικοί σταθμοί έχουν 
έγκριση χρήσης, καλύπτουν τις απαιτήσεις της Τεχνικής Περιγραφής και μπορεί να εξασφαλίσει την 
απαιτούμενη ποσότητα και ποιότητα για την ολοκληρωμένη παροχή της υπηρεσίας, 
- διαθέτει τον απαιτούμενο υλικοτεχνικό εξοπλισμό (απαρίθμηση – σύντομη περιγραφή εξοπλισμού) 
και αν όχι, ότι θα προβεί σε μίσθωση ή ανάλογη προμήθεια και θα καταθέσει στην Υπηρεσία το 
μισθωτήριο συμβόλαιο ή άλλο συμφωνητικό με την υπογραφή της σύμβασης, 
-  τα μηχανήματα, οχήματα κλπ που θα χρησιμοποιήσει, ιδιόκτητα ή μισθωμένα, κατέχουν όλα τα 
νόμιμα παραστατικά, είναι κατάλληλα συντηρημένα, έχουν πληρωθεί τα τέλη κυκλοφορίας και είναι 
διαθέσιμα καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης χωρίς καθυστερήσεις επί τόπου των εφαρμογών και  
- το προσωπικό των συνεργείων εφαρμογής και οι επικεφαλείς είναι έμπειροι και κατάλληλα 
εκπαιδευμένοι  για τις εκάστοτε εξειδικευμένες υπηρεσίες που απαιτούνται για κάθε Τμήμα της 
σύμβασης και επιπλέον, 
- για κάθε συμμετέχοντα οικονομικό φορέα που υποβάλλει προσφορά για το Τμήμα Δ, δηλώνει και 
δεσμεύεται ότι το προσωπικό του είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο και έμπειρο ως προς της 
αναγνώριση σε επίπεδο γένους των προνυμφών των κουνουπιών και δηλώνει, περιγράφει και 
δεσμεύεται για τη μέθοδο ή τον τύπο παγίδας σύλληψης ακμαίων εντόμων που θα χρησιμοποιήσει 
εφόσον ανακηρυχθεί ανάδοχος. 
2) Συνοπτική περιγραφή (σε μορφή καταλόγου – λίστας) :  
α) των χημικών σκευασμάτων – βιοκτόνων και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους που πρόκειται 
να χρησιμοποιηθούν δηλαδή η εμπορική ονομασία, η σύνθεση (δραστική ουσία), ο οργανισμός 
στόχος, η δοσολογία αναλόγως του στόχου, ο αριθμός έγκρισης (ή η ανανέωση της έγκρισης) από το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και το εργοστάσιο παρασκευής τους, 
β) η μεθοδολογία εφαρμογής και τα μέτρα ασφαλείας για το οικοσύστημα και τη δημόσια υγεία,  
γ) ο τύπος ή οι τύποι των δολωματικών σταθμών μυοκτονίας που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, το 
υλικό κατασκευής τους, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και το εργοστάσιο κατασκευής τους και 
δ) τη μέθοδο και τον τύπο της παγίδας σύλληψης ακμαίων κουνουπιών που θα χρησιμοποιήσει.   
3) Κατάλογο των συναφών με την παρούσα σύμβαση υπηρεσιών που παρείχε ο συμμετέχων 
οικονομικός φορέας κατά την τελευταία τριετία, αναλόγως του Τμήματος ή των Τμημάτων της 
σύμβασης για το/α οποίο/α υποβάλλει προσφορά.  

http://www.promitheus.gov.gr/


ΑΔΑ: Ψ1ΑΠΩΞΙ-94Ζ



26 
 

4) Υπεύθυνη δήλωση (άρθρου 8 Ν. 1599/1986) του συμμετέχοντα ότι διαθέτει τα μηχανήματα, τις 
εγκαταστάσεις και τον τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της σύμβασης. Δηλώνει εάν προτίθεται να 
μισθώσει οποιοδήποτε μηχάνημα, τεχνικό εξοπλισμό ή εγκαταστάσεις και δεσμεύεται ότι η μίσθωση 
του όποιου αγαθού θα ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Επιπλέον δηλώνει ότι εφόσον 
κριθεί προσωρινός ανάδοχος θα προσκομίσει το/τα κατά νόμο μισθωτήριο/α και τη δέσμευση 
του/των εκμισθωτή/τών για την πλήρη παραχώρηση του μισθούμενου αγαθού στον ενοικιαστή καθ’ 
όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 
Σημείωση : Εφόσον ο συμμετέχων οικονομικός φορέας δε διαθέτει τα μηχανήματα, οχήματα, 
εξοπλισμό κλπ που απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών και θα του τα παράσχει με όποια 
μορφή τρίτο πρόσωπο, δηλαδή ο προσφέρων στηρίζεται σε ικανότητες τρίτων ως προς αυτά, τότε : 
α) συμπληρώνει κατάλληλα το πεδίο του ΕΕΕΣ και  
β) το τρίτο πρόσωπο απαιτείται να προσκομίσει ξεχωριστό ΕΕΕΣ, στο οποίο δηλώνει ότι στηρίζει τον 
προσφέροντα ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο επιλογής, ήτοι διαθέτει τα συγκεκριμένα 
μηχανήματα, οχήματα, εξοπλισμό κλπ που απαιτούνται.  
 
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 
 
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 

οικονομικών προσφορών 
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης , 
δηλαδή την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής. 
Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται  σε ευρώ ανά τμήμα προσφοράς. 
[Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο 
προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελο "οικονομική προσφορά" την ηλεκτρονική οικονομική 
προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το 
υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf.] 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και 
με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3 % και στην 
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20 %. 
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 
αναπροσαρμόζονται. 
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται  
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την 
επιφύλαξη του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της 
σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχήστο Μέρος Β (Οικονομικό 
αντικείμενο της σύμβασης) του Παραρτήματος Ι της παρούσας διακήρυξης.  
 
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών  
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 12 
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος 
μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 
2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω 
αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της 
προσφοράς, για τους οικονομικούς φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των 
προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν  για το επιπλέον αυτό χρονικό 
διάστημα. 
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε 
οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν 
την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 
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ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, 
η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης 
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που 
συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους. 
 
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 
α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν 
υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής 
προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση 
προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,  
β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται 
συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν 
αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 
102 του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης, 
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 
της παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές.. 
Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ 
της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με 
κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε 
ως μέλη ενώσεων. στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 
ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  
η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών 
από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά 
με την τιμή ή το κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται 
ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τις υπηρεσίες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του 
ν.4412/2016, 
θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες  
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, 
ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, 
ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη 
συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του 
ν.4412/2016, 
ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον 
προσωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 
2.2.3 της παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής, 
ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί 
ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως 
απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών αρμόδιο όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης, εφεξής Επιτροπή 
Διαγωνισμού, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των 
προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την 14/06/2022 και ώρα 11:00  

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη 
της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή. 
Σε κάθε στάδιο τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι καταρχήν προσβάσιμα μόνο 
στα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή. 
 
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 
3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 
Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να 
υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο 
ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν 
ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των 
δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε 
αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό 
την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία 
ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με 
το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν 
και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς 
εξακριβώσιμα. 
Ειδικότερα : 
α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της  εγγύησης 
συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε 
του πρωτοτύπου της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η 
Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως 
απαράδεκτης.   
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω 
πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την 
έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας 
διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. 
Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 3.4 της παρούσας. 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις 
εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
 
β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο 
των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των 
προσφερόντων  των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται 
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την 
καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης 
των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών. 
 
γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών 
των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν 
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αποδεκτά, συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά 
μειοδοσίας και εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των 
προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.  
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 
88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό 
επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική.  
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ 
των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της 
Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες 
προσφορές.   
Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω 
πρακτικά εκδίδεται απόφαση για τα  αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί 
εγγράφως, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο 
ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 
(«προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα  με όσα ορίζονται 
στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. 
Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην 
απόφαση κατακύρωσης. 
Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των 
σταδίων της διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και 
Οικονομικής Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 
4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του 
τελευταίου σταδίου της διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή 
ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας. 
 
3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού 

αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  
πρόσκληση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), 
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ και τον 
καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης 
ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων 
των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως 
αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 
διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 
2.2.8  αυτής.  
Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται 
από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα 
στην παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας. 
 
Επιπλέον οφείλει να προσκομίσει: 
1. Πλήρη φάκελο με τα χαρακτηριστικά των χημικών σκευασμάτων - βιοκτόνων που θα 

χρησιμοποιηθούν (ονομασία, σύνθεση, δοσολογία, αριθμό έγκρισης ή ανανέωσή της από το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, εργοστάσιο παρασκευής): 

Όσον αφορά τη Μυοκτονία 
1. Prospectus για κάθε τύπο δολωματικού σταθμού που προτείνεται και οι οποίοι είναι 

συμβατός με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 
2. Προτεινόμενα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν κατά την μυοκτονία. 
3. Άδεια έγκρισης κυκλοφορίας των σκευασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν. 
4. Δελτία δεδομένων ασφαλείας των σκευασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν (Material 

Safety Data Sheets - M.S.D.S.) 
Όσον αφορά την Απεντόμωση 
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1. Προτεινόμενα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν κατά την απεντόμωση. 
2. Άδεια έγκρισης κυκλοφορίας των σκευασμάτων που χρησιμοποιηθούν. 
3. Δελτία δεδομένων ασφαλείας των σκευασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν (Material 

Safety Data Sheets - M.S.D.S.). 
Όσον αφορά την Απολύμανση 

1. Προτεινόμενα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν κατά την απολύμανση. 
2. Άδεια έγκρισης κυκλοφορίας των σκευασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν από τον Ε.Ο.Φ. 
. 
3. Δελτία δεδομένων ασφαλείας των σκευασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν (Material 

Safety Data Sheets - M.S.D.S.). 
Όσον αφορά την Καταπολέμηση κουνουπιών 

1. Προτεινόμενα εγκεκριμένα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν κατά την 
προνυμφοκτονία και την ακμαιοκτονία. 
2. Άδεια έγκρισης κυκλοφορίας των σκευασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν για την 
καταπολέμηση κουνουπιών.  
3. Δελτία δεδομένων ασφαλείας των σκευασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν (Material 

Safety Data Sheets - M.S.D.S.). 
2. Τυχόν μισθωτήριο συμβόλαιο ή άλλο συμφωνητικό ή παραστατικό από το οποίο προκύπτει 

ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης θα διαθέτει τον απαιτούμενο υλικοτεχνικό εξοπλισμό 
επί τόπου των εργασιών, 

3. Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, ισχύος καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ασφαλιστικής κάλυψης 
έναντι αστικής ευθύνης προς τρίτους για βλάβη σε πρόσωπα, ζώα μη στόχους ή υλικά που 
μπορεί να επέλθει κατά τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών ή εξαιτίας της παροχής τους, 

4. Τα κατάλληλα αποδεικτικά έγγραφα της παραγράφου Β.4 (πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, 
συμβάσεις κλπ) και της § 2.2.6 παραγράφου της παρούσας διακήρυξης με τα οποία 
αποδεικνύεται η τεχνική και επαγγελματική εμπειρία του συμμετέχοντα 

5. Η οργάνωση και στελέχωση των συνεργείων εφαρμογής και αναλυτικά ο υλικοτεχνικός 
εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί και 

6. Χρονοδιάγραμμα των παρεχόμενων υπηρεσιών και των περιλαμβανομένων δραστηριοτήτων. 
Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη 
εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη 
μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού 
και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να 
προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5.  
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υπoβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα 
δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις, με την έννοια 
του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
πρόσκλησης σε αυτόν. 
Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» 
του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για παράταση της ως άνω 
προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία 
υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο 
προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της  αρχικής προθεσμίας 
για την υποβολή δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη 
συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 
4412/2016, ως ανωτέρω προβλέπεται. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η 
αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των 
προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της 
διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79  του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών 
της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 
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επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω 
διαδικασίας, εάν: 
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί 
πλαστά αποδεικτικά στοιχεία , ή  
ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα 
των παραπάνω δικαιολογητικών, ή  
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η 
πλήρωση μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις 
παραγράφους 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί,  οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση 
μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν 
καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται 
σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά 
κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της 
παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 
την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών 
σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο 
όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε 
για τη ματαίωση της διαδικασίας.  
 
3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης και της 
εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται 
η απόφαση έγκρισης των πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί 
αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς).  
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους 
οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν 
οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην 
οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα 
με τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας 
ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού 
αναδόχου στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού».  
Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση 
των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, με 
ενέργειες της αναθέτουσας αρχής. Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή 
ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης 
διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης. 
3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις σωρευτικά: 
α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν 
αποκλειστεί οριστικά,  
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε 
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της 
αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο 
τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, 
και  
γ) ο  προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική 
πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 
4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά 
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την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου 
ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση 
ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν 
οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το 
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 
 
Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον 
ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», να προσέλθει για υπογραφή του 
συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του 
προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.  
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην 
τεθείσα προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, 
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η 
ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον 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 
παράγραφο 3.5 της παρούσας διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή,  η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 
197 και 198 ΑΚ. 
Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού 
εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης 
κατακύρωσης, με την επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή 
αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του 
συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση 
ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 
 
3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και Οριστική Δικαστική Προστασία 

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια 
σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα 
των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ΕΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχυεί και 1 επ. π.δ. 39/2017, 
στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του . 
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι: 
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά 
προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη 
δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 
Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 
προσβαλλόμενης παράλειψης . 
Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν 
την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν 
όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, 
όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59. 
Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες. 
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Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 
4412/2016 . Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή 
μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη 
πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ επί της 
προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα 
(10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.  
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ μετά από άσκηση 
προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, 
μόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, 
υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 
παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  
Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά. 
Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή,  
μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία»  :  
α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε 
κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, 
προκειμένου να ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα 
παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της 
προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 
β) Διαβιβάζει στην ΕΑΔΗΣΥ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον 
πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και 
την Έκθεση Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την 
προδικαστική προσφυγή πράξης. 
γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που 
τυχόν τη συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη 
εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους. 
δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας 
του ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της 
αναθέτουσας αρχής . 
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής . 
 
Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά 
των διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ και την ακύρωσή 
της ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής 
απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής από την ΕΑΔΗΣΥ Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου 
βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΕΑΔΗΣΥ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά 
και αυτός του οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή. 
Με την απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την 
ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή 
συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο. 
Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την 
προδικαστική προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ ή το περιεχόμενο των 
αποφάσεών της. Η αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 
4412/2016, μπορεί να προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους 
δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης. 
Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από  
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση 
της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης 
ακύρωσης δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου. 
Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την Α., την 
αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την 
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κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου 
Δικαστηρίου ή Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών 
υποχρεούται επί ποινή απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω 
κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της 
ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω 
κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των 
παθητικώς νομιμοποιούμενων. Εντός της ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα 
στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων. 
Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης 
εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό της 
δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την 
προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων. 
Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν 
τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με 
προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την 
άσκηση και η άσκησή της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό 
διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Για την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο, 
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.   
Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε 
και η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 
του άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.  
Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της 
σύμβασης, το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο 
ενδιαφερόμενος δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 
του ν. 4412/2016. 
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος 
άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989. 
 
3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη 
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά 
από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή 
παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω 
Επιτροπής, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να 
αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω 
μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του 
δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης. 
Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία:  α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας 
ανάθεσης, εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 106 , β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία 
ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την 
αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω 
ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά 
κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 
97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, 
όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης  
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης 
αξίας της σύμβασης, ή του τμήματος αυτής, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα 
προαίρεσης  και η οποία κατατίθεται μέχρι και την  υπογραφή του συμφωνητικού. Η εγγύηση καλής 
εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα 
στην παρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 στοιχεία, πλην αυτού της περ. η (βλ. την παράγραφο 
2.1.5. της παρούσας), και, επιπλέον, τον τίτλο και τον αριθμό της σχετικής σύμβασης, εφόσον ο 
τελευταίος είναι γνωστός. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.  
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση 
της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης 
σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% 
επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης.  
Η/Οι εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης επιστρέφεται/ονται στο σύνολό του/ς μετά από την ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 
Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 
υπάρχει εκπρόθεσμη παροχή, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής 
γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του 
εκπρόθεσμου.  
  
4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  
 
4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 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, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄. 
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του 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. 
 4.3.2. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:  
α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή 
καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο 
εκτέλεσης της σύμβασης,  
β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε 
κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, 
οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων 
επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς 
και υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση 
υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις 
αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή 
προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης .  
Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα 
τα μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό 
περιλαμβάνεται σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 
ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των 
υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη 
του κυρίου αναδόχου.  
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 
αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των 
υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε 
αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες 
πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν 
συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε 
περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, 
αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε 
να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, 
είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω 
διαδικασία.  
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 
2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται 
να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα 
τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι 
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω 
λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί την 
αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 
4412/2016.  
 
4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, 
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής. 
Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 
4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους 
λόγους της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει 
τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει-ουν στην παρούσα 
διαδικασία ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν το 
ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που 
δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρήτρα υποκατάστασης). Η σύμβαση 
συνάπτεται, εφόσον εντός της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και 
ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της 
πρότασης. Αν αυτός δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον 
επόμενο υποψήφιο κατά σειρά κατάταξης, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία. 
 
4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων 
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα 
αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, 
ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί 
σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας. 
στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση 
ακεραιότητας της παρ. 4.3.2. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην 
παρούσα σχέδιο σύμβασης. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 
5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  
α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών  βάσει των 
τμηματικών παραδόσεών τους.  
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, 
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο 
και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες 
κρατήσεις:  
α) Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων  
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται 
επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό 
παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3 % και στην 
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20 %. 
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 8 % επί του καθαρού ποσού.  
 
5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν:   
α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης 
β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και 
δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση 
ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 
γ) εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες ή δεν υποβάλει τα παραδοτέα ή δεν προβεί στην 
αντικατάστασή τους μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα 
με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 217 περί διάρκειας σύμβασης παροχής υπηρεσίας και στα 
αναγραφόμενα στο Άρθρο 7 (Υποχρεώσεις αναδόχου) του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας, με την 
επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου. 
Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση κατά την ως άνω 
περίπτωση (γ), η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις 
διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016  και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των 
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε 
προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία, που 
τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα 
σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης. 
Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης 
της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω 
κυρώσεις: 
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
Επιπλέον, σε βάρος του αναδόχου μπορεί να επιβληθεί και προσωρινός αποκλεισμός του από το 
σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 
4412/2016, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα 
από δημόσιες συμβάσεις . 
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5.2.2.  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του 
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.  
Ποινικές ρήτρες μπορεί να επιβάλλονται και σε άλλες περιπτώσεις πλημμελούς εκτέλεσης των όρων 
της σύμβασης, σύμφωνα με την  περ. (δ) της παρούσας παραγράφου.   
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων 
προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας 
χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της 
συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 
επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται 
με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω 
τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες 
παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως, 
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.  
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον 
ανάδοχο έκπτωτο. 
 
5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων  

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων 
των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.2. (Διάρκεια σύμβασης), 6.4. 
(Απόρριψη παραδοτέων – αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων, να 
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση 
μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους 
γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες 
κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από 
γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 11 του 
άρθρου 221   ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, 
άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης 
οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν 
ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η 
απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της 
απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 
 
5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που 
συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής 
στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα 
οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της 
προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας 
που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, 
διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι 
κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η 
τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της 
οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης. 
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6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

 
6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης  

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την  
καθ' ύλην αρμόδια υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Πρασίνου του Δήμου Πατρέων, η οποία και θα εισηγείται  στο αρμόδιο αποφαινόμενο 
όργανο, ήτοι την Οικονομική Επιτροπή 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.  
6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης 
ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να 
ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση 
φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε 
αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 
Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της 
σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με 
εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες 
και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 
6.1.3. 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. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον 
επόπτη της σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων 
της σύμβασης και φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό 
προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του 
αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής. 
 
6.2  Διάρκεια σύμβασης  

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία 
υπογραφής της ή όταν περαιωθούν οι συμβατικές ποσότητες εργασιών, πριν τη συμπλήρωση των 
είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. 
6.2.2. Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση 
της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που 
υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που 
δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να 
υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, 
χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας 
της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος 
του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας. 
 
6.3  Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

6.3.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 
συγκροτείται, σύμφωνα με την παρ. 3 και την περ. δ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 
4412/2016. 
Η παρεχόμενη υπηρεσία από τον ανάδοχο θα πιστοποιείται τμηματικά για τις ενδιάμεσες πληρωμές 
από τον επιβλέποντα- επόπτη και από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής Υπηρεσιών του Δήμου. Ο 
επιβλέπων θα εξετάζει κατά τακτά χρονικά διαστήματα την ποσότητα και την ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών από τον ανάδοχο σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης , τις απαιτήσεις 
της υπηρεσίας του Δήμου και τις επιπρόσθετες οδηγίες που τυχόν έχουν δοθεί προς αυτόν και θα 
πιστοποιεί ανάλογα τους αντίστοιχους λογαριασμούς για την τμηματική πληρωμή του αναδόχου. 
6.3.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και  εκπρόσωπος του αναδόχου. Μετά την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή 
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παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του 
αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των 
παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω 
εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.  
6.3.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν 
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής 
παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και 
γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.  
6.3.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:  
α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη 
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω 
παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να 
είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η 
επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών 
ή παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στην απόφαση.  
β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την 
επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 220.  
6.3.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 
υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής 
της παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή 
έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.  
6.3.6 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο 
πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 6.3.1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής 
προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα 
σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται 
πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των 
σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν 
λαμβάνεται υπόψη. 
 
6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση  

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και 
παραδοτέων με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα 
με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η 
αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που 
ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της 
σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 
και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και 
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
 

 Πάτρα, 1/4/ 2022  
Οι Συντάξαντες Ο Προϊστάμενος Τμήματος Ο Διευθυντής 

 Μελετών Έργων Πρασίνου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας & 

Πρασίνου 
   
   

Γιαλελή Νικολέτα Κάντζαρης Βασίλειος Κωστόπουλος Παναγιώτης 
Τ.Ε Γεωπονίας Π.Ε. Περιβάλλοντος Τ.Ε. Γεωπονίας 
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Κάντζαρης Βασίλειος   
Π.Ε. Περιβάλλοντος Ο Αντιδήμαρχος Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 

 

Προγραμματισμού, 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Μελετώνν Έργων Πρασίνου, 

 

 
Καθαριότητας Ανακύκλωσης και 

Μηχανολογικού Εξοπλισμού  

   
   
 Ασπράγκαθος Νικόλαος ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης  

Η παρούσα σύμβαση αφορά στη διενέργεια Μυοκτονίας, Απεντόμωσης, Κουνουποκτονίας και 
αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών απολύμανσης εντός διοικητικών ορίων του Δήμου Πατρέων.   
 
ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η παροχή υπηρεσίας του θέματος υποδιαιρείται σε πέντε (5) Τμήματα, στο Τμήμα Α, στο Τμήμα Β, στο 
Τμήμα Γ, στο Τμήμα Δ και στο Τμήμα Ε.  
Το Τμήμα Α, με τίτλο «Μυοκτονία και απεντόμωση στη Δ.Ε. Πατρέων», αφορά στη χρήση βιοκτόνων, 
συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας των σκευασμάτων, για την αντιμετώπιση τρωκτικών και την 
καταπολέμηση εντόμων στα σχολικά και δημοτικά κτίρια και στους κοινόχρηστους χώρους και στην 
προμήθεια και εφαρμογή απολυμαντικών σκευασμάτων για την έκτακτη απολύμανση κτιρίων εντός 
των διοικητικών ορίων της Δημοτικής Ενότητας (Δ.Ε.) Πατρέων του Δήμου Πατρέων (περιλαμβάνονται 
όλοι οι Τομείς, Δημοτικές και Τοπικές κοινότητες).  
Το Τμήμα Β, με τίτλο «Μυοκτονία και απεντόμωση στη Δ.Ε. Ρίου», αφορά στη χρήση βιοκτόνων, 
συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας των σκευασμάτων, για την αντιμετώπιση τρωκτικών και την 
καταπολέμηση εντόμων στα σχολικά και δημοτικά κτίρια και στους κοινόχρηστους χώρους και στην 
προμήθεια και εφαρμογή απολυμαντικών σκευασμάτων για την έκτακτη απολύμανση κτιρίων εντός 
των διοικητικών ορίων της Δημοτικής Ενότητας (Δ.Ε.) Ρίου του Δήμου Πατρέων (περιλαμβάνονται όλοι 
οι Τομείς, Δημοτικές και Τοπικές κοινότητες).  
Το Τμήμα Γ, με τίτλο «Μυοκτονία και απεντόμωση στις Δ.Ε. Μεσσάτιδος, Παραλίας & Βραχναιίκων», 
αποτελεί ομοειδή παροχή υπηρεσίας με το Τμήμα Α και το Τμήμα Β, μόνο που ως περιοχή εφαρμογής 
του ορίζονται τα διοικητικά όρια των Δημοτικών Ενοτήτων (Δ.Ε.) Μεσσάτιδος, Παραλίας και 
Βραχναιίκων.  
Το Τμήμα Δ,  με τίτλο «Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών του Δήμου Πατρέων», αφορά στην 
εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος καταπολέμησης κωνωποειδών εντός των διοικητικών 
ορίων του Καλλικρατικού Δήμου Πατρέων, σε συνέχεια των προγραμμάτων που εφαρμόστηκαν τα 
προηγούμενα έτη, τόσο από το Δήμο Πατρέων, όσο και από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε 
επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας. 
Το Τμήμα Ε, με τίτλο «Απολύμανση Δημοτικών Κτιρίων & Οχημάτων του Δήμου Πατρέων σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης», αφορά στην απολύμανση των Δημοτικών Κτιρίων και Οχημάτων του 
Δήμου Πατρέων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης όπως η εμφάνιση μόλυνσης προκειμένου να 
περιοριστεί η διασπορά τους. Παράδειγμα αυτού αποτελεί η περίπτωση αντιμετώπισης της 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.  
Η υποδιαίρεση της σύμβασης σε Τμήματα κρίνεται σκόπιμη λόγω του μεγάλου αριθμού των κτιρίων 
(σχολικών, δημοτικών και γηπέδων) για την παροχή υπηρεσιών μυοκτονίας και καταπολέμησης 
εντόμων υγειονομικής σημασίας, της έκτασης και του πλήθους των κοινοχρήστων χώρων κάθε 
Δημοτικής Ενότητας, της απόστασης των Δ.Ε. μεταξύ τους, του εξειδικευμένου αντικειμένου της 
καταπολέμησης των κουνουπιών με την εφαρμογή προνυμφοκτονίας σε παλαιές και 
νεοεντοπιζόμενες εστίες, της αποτελεσματικότερης εκτέλεσης της σύμβασης και της 
αποτελεσματικότερης παρακολούθησης της σύμβασης κατά την εκτέλεσή της.        

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελούν: 
α) η καταπολέμηση με κατάλληλα μέσα παντός είδους ανεπιθύμητων εντόμων υγειονομικής 
σημασίας (μύγες, κατσαρίδες, κοριοί, ψύλλοι κλπ) σε κοινόχρηστους χώρους, σχολικά, δημοτικά 
κτίρια και γήπεδα,  
β) η καταπολέμηση τρωκτικών (οικόσιτα ποντίκια, αρουραίοι) σε κοινόχρηστους χώρους, σχολικά, 
δημοτικά κτίρια και γήπεδα, 
γ) η καταπολέμηση κουνουπιών ανεξαρτήτως είδους, τα οποία αποτελούν έναν σοβαρότατο 
παράγοντα όχλησης ανθρώπων και ζώων, αλλά και κινδύνου για την εξάπλωση ασθενειών για τις 
οποίες είναι διαβιβαστές (ιός του Δυτικού Νείλου, ελονοσία, Δάγγειος πυρετός, ιός καταρροϊκού 
πυρετού μηρυκαστικών κ.ά) και  
δ) η καταπολέμηση μυκήτων, βακτηρίων, ιών και γενικότερα παθογόνων μικροβίων και νοσογόνων 
μικροοργανισμών (ήτοι απολύμανση), η παρουσία των οποίων ενδέχεται να δημιουργήσει εστίες 
μόλυνσης και να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. 
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το ένα από τα 
πέντε Τμήματα είτε για περισσότερα Τμήματα (π.χ. Α + Β + Γ ή Β + Γ ή Α + Δ+Ε κλπ) ή και για τα πέντε 



ΑΔΑ: Ψ1ΑΠΩΞΙ-94Ζ



44 
 

Τμήματα της μελέτης, με τα κριτήρια που περιγράφονται και όπως αναλύεται στη σχετική Διακήρυξη 
του διαγωνισμού. 
  Όπου στη συνέχεια της παρούσας μελέτης αναφέρεται ο όρος ανάδοχος, νοείται, σύμφωνα πάντα με 
τη διακήρυξη, είτε ένας είτε περισσότεροι ανάδοχοι που ενδεχομένως προκύψουν από τη διαδικασία 
ανάθεσης. 
 
Με την παρούσα σύμβαση θα καλυφθούν εξ ολοκλήρου οι εξής δαπάνες και έξοδα : 

1. οι δαπάνες για την προμήθεια και τοποθέτηση του τρωκτικοκτόνου σκευάσματος σε κατάλληλες 
θέσεις στους κοινόχρηστους χώρους για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση και οι δαπάνες 
περισυλλογής των θανατωμένων τρωκτικών και απόρριψής τους σε χώρους όπου επιτρέπεται, 

2. οι δαπάνες για την προμήθεια και τοποθέτηση δολωματικού σταθμού, την προμήθεια και την 
τοποθέτηση του τρωκτικοκτόνου σκευάσματος σε κατάλληλες θέσεις και εντός των δολωματικών 
σταθμών στα σχολικά και δημοτικά κτίρια για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση και οι δαπάνες 
περισυλλογής των θανατωμένων τρωκτικών και απόρριψής τους σε χώρους όπου επιτρέπεται, 

3. η δαπάνη για την προμήθεια και τοποθέτηση, εντός του δολωματικού σταθμού μαζί με το 
τρωκτικοκτόνο σκεύασμα, κοχλιοκτόνου σκευάσματος, σε περίπτωση που το τρωκτικοκτόνο έχει 
καταναλωθεί από σαλιγκάρια, 

4. οι δαπάνες για την προμήθεια του εντομοκτόνου σκευάσματος, την παρασκευή του ψεκαστικού 
διαλύματος και οι δαπάνες για την εφαρμογή του διαλύματος στους εσωτερικούς χώρους των 
σχολικών και δημοτικών κτιρίων για την καταπολέμηση των επιβλαβών εντόμων όπως αναλυτικά 
αναφέρεται στην Τεχνική Περιγραφή, 

5. οι δαπάνες για την προμήθεια του εντομοκτόνου σκευάσματος, την παρασκευή του ψεκαστικού 
διαλύματος και οι δαπάνες για την εφαρμογή του διαλύματος με οποιαδήποτε μέθοδο σε υπαίθριους 
κοινόχρηστους χώρους ή φρεάτια ή κάδους και αλλού για την καταπολέμηση των επιβλαβών εντόμων 
όπως αναλυτικά αναφέρεται στην Τεχνική Περιγραφή, 

6. οι δαπάνες για την προμήθεια του προνυμφοκτόνου σκευάσματος οποιασδήποτε μορφής για την 
καταπολέμηση των προνυμφών των κουνουπιών και οι δαπάνες για το διασκορπισμό ή εφαρμογή 
του σκευάσματος με όποια μέθοδο χρησιμοποιηθεί, 

7. οι πάσης φύσεως δαπάνες για τον εντοπισμό των εστιών αναπαραγωγής των κωνωπωειδών, την 
καταγραφή της εποχιακής διακύμανσης του πληθυσμού, την παρακολούθηση του πληθυσμού 
προνυμφών και ακμαίων και τη λεπτομερή γεωγραφική χαρτογράφηση της περιοχής της μελέτης, 

8. οι πάσης φύσεως δαπάνες για την εφαρμογή ψεκασμών προνυμφοκτονίας των διαφόρων σταδίων 
των κουνουπιών, δηλαδή για την εκτέλεση της δειγματοληψίας, της παρασκευής ψεκαστικού 
διαλύματος, του νερού, του προσκολλητικού, τη συντήρηση του ψεκαστικού μηχανήματος κλπ, 

9. οι δαπάνες για την προμήθεια του απολυμαντικού – μικροβιοκτόνου σκευάσματος, την παρασκευή 
του διαλύματος, την προετοιμασία εφαρμογής και όλες τις δαπάνες για την αποτελεσματική 
εφαρμογή των απολυμαντικών εντός των κτιρίων με ψεκασμό, υποκαπνισμό, νεφελοψεκασμό, 
εμβάπτιση ή επάλειψη αναλόγως της περίπτωσης, όπως αναλύεται στην Τεχνική Περιγραφή, 

10. οι δαπάνες μεταφοράς των μέσων καταπολέμησης επί τόπου του έργου και των εργαλείων που θα 
χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της εργασίας, 

11. οι δαπάνες για την ασφαλιστική κάλυψη και την αμοιβή του εργατοτεχνικού προσωπικού και την 
αποζημίωση των μηχανημάτων, αυτοκινήτων και εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την παροχή 
αυτής της υπηρεσίας,  

12. οι δαπάνες για την ασφαλιστική κάλυψη έναντι αστικής ευθύνης προς τρίτους για βλάβη σε πρόσωπα 
ή υλικά που μπορεί να επέλθει κατά τη διάρκεια των πραγματοποιούμενων εφαρμογών,  

13. οι δαπάνες για όλα τα έκτακτα προστατευτικά μέτρα που επιβάλλεται να ληφθούν (π.χ. γειτνίαση με 
χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος, στεγανοποίηση των παραθύρων κατά τον υποκαπνισμό), 

14. οι τυχόν δαπάνες για την ίδρυση και οργάνωση εργοταξίων με τη διαμόρφωση των απαραίτητων χώρων 
και των προσπελάσεών τους προς τις πηγές των υλικών, εργαλείων, εξαρτημάτων κ.ά., καθώς και οι 
δαπάνες για την κατασκευή, διαμόρφωση και συντήρηση αυτών των προσπελάσεων· επίσης οι δαπάνες για 
την αποζημίωση σε όσους έχουν δικαιώματα στους πιο πάνω χώρους για προσπελάσεις ή στις πηγές για τη 
λήψη υλικών, εργαλείων, εξαρτημάτων κ.ά., 

15. καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη 
εκτέλεση της εργασίας. 
Δεν επιμετρούνται ούτε πιστοποιούνται οι πρόσθετες φορτοεκφορτώσεις, μεταφορές, πλάγιες μεταφορές ή 
μετακινήσεις μηχανημάτων, που τυχόν θα χρειαστεί να γίνουν, λόγω απόθεσής τους σε εργοτάξιο ή σε 
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άλλες κατάλληλες θέσεις για τη φύλαξη ή αποθήκευσή τους, ούτε οι καθυστερήσεις που θα προκύψουν 
από τις παραπάνω φορτοεκφορτώσεις, μεταφορές ή μετακινήσεις. 
Ως προς τον τρόπο εφαρμογής, τις τεχνικές λεπτομέρειες και τις λοιπές προδιαγραφές ισχύουν όσα 
αναφέρονται ακολούθως. 
 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
Άρθρο 1ο. 
Μυοκτονία και καταπολέμηση εντόμων σε υπαίθριους κοινόχρηστους χώρους 
Η εργασία μυοκτονίας σε πλατείες, φρεάτια ομβρίων υδάτων, ανοικοδόμητα οικόπεδα και λοιπούς 
κοινόχρηστους χώρους, όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή, περιλαμβάνει τη δαπάνη για την 
προμήθεια του μυοκτόνου σκευάσματος (τρωκτικοκτόνου / βιοκτόνου), την προμήθεια του κοχλιοκτόνου 
σκευάσματος, τη δαπάνη της εργασίας αναζήτησης και καθορισμού των θέσεων δόλωσης και των σημείων 
τοποθέτησης των δολωματικών σταθμών, της τοποθέτησης κοχλιοκτόνου όποτε απαιτηθεί εντός των 
σταθμών, καθώς και της εργασίας δολώσεως του σκευάσματος στις θέσεις όπου προβλέπεται, σε σημεία 
από όπου διέρχονται τρωκτικά, σε φωλιές, τρύπες, φρεάτια (πρόσδεση σε σύρμα) και αλλού, όσες 
φορές απαιτηθεί. 
Η εργασία καταπολέμησης εντόμων υγειονομικής σημασίας σε φρεάτια ομβρίων υδάτων, ανοικοδόμητα 
οικόπεδα και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους όπως αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή, αφορά στον 
ψεκασμό των χώρων με κατάλληλο εντομοκτόνο σκεύασμα και περιλαμβάνει τη δαπάνη προμήθειας του 
εντομοκτόνου σκευάσματος, την αξία του νερού που θα χρησιμοποιηθεί, τυχόν προσκολλητικών ή 
βελτιωτικών ουσιών, της εργασίας παρασκευής του ψεκαστικού διαλύματος και της εργασίας ψεκασμού. Σε 
περίπτωση εμφάνισης επείγοντος κρούσματος και αναλόγως του εντόμου, ο ψεκασμός εφαρμόζεται όσες 
φορές απαιτηθεί και με τις ανάλογες επαναλήψεις. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες αμοιβής του εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων, 
οχημάτων, συσκευών και μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν, όπως αναλύεται και παραπάνω. 
Άρθρο 2ο. 
Μυοκτονία και απεντόμωση στα σχολικά και δημοτικά κτίρια 
Η εργασία μυοκτονίας στο εσωτερικό σχολικών και δημοτικών κτιρίων, στα φρεάτια ομβρίων υδάτων των 
κτιρίων αυτών, στους προαύλιους και λοιπούς χώρους, περιλαμβάνει τη δαπάνη για την προμήθεια του 
μυοκτόνου σκευάσματος, τη δαπάνη της εργασίας αναζήτησης και καθορισμού των θέσεων δόλωσης 
και των σημείων τοποθέτησης των δολωματικών σταθμών, καθώς και της εργασία δολώσεως του 
σκευάσματος στις θέσεις όπου προβλέπεται, σε σημεία από όπου διέρχονται τρωκτικά, σε φωλιές, τρύπες, 
φρεάτια και αλλού, όσες φορές απαιτηθεί ανά σημείο δόλωσης. 
Η εργασία καταπολέμησης εντόμων υγειονομικής σημασίας στο εσωτερικό σχολικών και δημοτικών 
κτιρίων, στα φρεάτια αποχέτευσης των κτιρίων αυτών, στους προαύλιους και λοιπούς χώρους, αφορά 
στον ψεκασμό των χώρων με κατάλληλο εντομοκτόνο σκεύασμα και περιλαμβάνει τη δαπάνη για την 
προμήθεια του εντομοκτόνου σκευάσματος, την αξία του νερού που θα χρησιμοποιηθεί, τυχόν 
προσκολλητικών ή βελτιωτικών ουσιών, την εργασία παρασκευής του ψεκαστικού διαλύματος και την 
εργασία ψεκασμού. Σε περίπτωση εμφάνισης επείγοντος κρούσματος και αναλόγως του εντόμου, ο 
ψεκασμός εφαρμόζεται όσες φορές απαιτηθεί και με τις ανάλογες επαναλήψεις. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες αμοιβής του εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων, 
οχημάτων, συσκευών και μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν, όπως αναλύεται και ανωτέρω. 
Σύμφωνα με τους Πίνακες που συνοδεύουν την Τ.Π. της παρούσας μελέτης, κάθε αύξον αριθμός σχολικού 
και δημοτικού συγκροτήματος θεωρείται ως ένα κτίριο, ανεξαρτήτως διαστάσεων, τετραγωνικών 
μέτρων κάλυψης, βοηθητικών κτιρίων, εξωτερικών επιφανειών, αύλιων χώρων κλπ. 
Άρθρο 3ο. 
Προμήθεια και τοποθέτηση δολωματικών σταθμών. 
Η εργασία τοποθέτησης δολωματικού σταθμού, κατάλληλου τύπου και μεγέθους σύμφωνα με την 
Τεχνική Περιγραφή, σε ασφαλές και σταθερό σημείο εντός και εκτός των κτιρίων, σε προαύλιους και 
λοιπούς χώρους, σε πλατείες και άλλα κατάλληλα σημεία, περιλαμβάνει τη δαπάνη για την προμήθεια 
του δολωματικού σταθμού, τη δαπάνη της εργασίας τοποθέτησής του, τη δαπάνη για το μηνιαίο και 
κάθε έκτακτο έλεγχο της κατάστασής του, την παρακολούθηση της κατανάλωσης του βιοκτόνου από τα 
τρωκτικά, την εργασία επαναδόλωσης όσες φορές χρειαστεί, την εργασία πλήρωσης του σταθμού με 
κοχλιοκτόνο σκεύασμα, τη δαπάνη για την επανεγκατάστασή του, για την επισκευή του και για τη βαφή 
του. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες αμοιβής του εργατοτεχνικού προσωπικού, των εργαλείων που θα 
χρησιμοποιηθούν, όπως αναλύεται και παραπάνω, η δαπάνη σχεδίασης των σκαριφημάτων με τα ακριβή 
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σημεία τοποθέτησης των δολωματικών σταθμών και το κόστος για την εκτύπωση των σκαριφημάτων 
και τη δημιουργία ψηφιακών αντιγράφων σε όποια μορφή επιλέξει ο ανάδοχος (cd, usb stick κ.ά.). 
Άρθρο 4ο. 
Αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών απολύμανσης κτιρίων 
Η εργασία απολύμανσης - μικροβιοκτονίας, δηλαδή της καταπολέμησης μικροβίων, περιλαμβανομένων 
όλων των ειδών μυκήτων, βακτηρίων, ιών και λοιπών νοσογόνων μικροοργανισμών, για την αντιμετώπιση 
κάθε έκτακτου περιστατικού εμφάνισης επικίνδυνων μολυσματικών μικροβίων σε δημοτικά κτίρια, σε 
σχολικά κτίρια, σε εγκαταλελειμμένα κτίρια καθ’ υπόδειξη της Υπηρεσίας ή της Δ/νσης Δημόσιας 
Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Αχαΐας ή σε κτίρια - διαμερίσματα ιδιωτών κατόπιν εισαγγελικής 
παραγγελίας, όπως αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή της παρούσας μελέτης. Αφορά 
στον ψεκασμό των εσωτερικών ή και των εξωτερικών χώρων με κατάλληλο απολυμαντικό και 
μικροβιοκτόνο σκεύασμα, εγκεκριμένο από τον Ε.Ο.Φ., (μυκητοκτόνο, βακτηριοκτόνο ή ιοκτόνο κ.λ.π. 
σκεύασμα) αναλόγως της περίπτωσης. Περιλαμβάνει τη δαπάνη για την προμήθεια των απολυμαντικών -
μικροβιοκτόνων σκευασμάτων, την εργασία παρασκευής του ψεκαστικού διαλύματος, την αξία του 
νερού και τυχόν προσκολλητικού που θα χρησιμοποιηθεί και την εργασία απολύμανσης εφαρμόζοντας 
την καταλληλότερη κατά περίπτωση μέθοδο με ψεκασμό, υποκαπνισμό, εμβάπτιση, επάλειψη ή ό,τι άλλο 
χρειαστεί. Προβλέπονται δύο εφαρμογές ανά κτίριο, μία προ (κυρίως υποκαπνισμός) και μία μετά τον 
καθαρισμό του κτιρίου και την απομάκρυνση των όποιων ανεπιθύμητων αντικειμένων. 
Κάθε περιστατικό αντιμετωπίζεται ως ενιαίο κτίριο, ανεξαρτήτως διαστάσεων κτιρίου, ορόφου ή ορόφων, 
με ή χωρίς αυλή - μπαλκόνι. 
Εφόσον κριθεί απαραίτητο και ανάλογα του μολύσματος και της κατάστασης του κτιρίου, 
περιλαμβάνονται οι δαπάνες για την εργασία καταπολέμησης τρωκτικών και εντόμων (κατσαρίδες, 
ψύλλοι, κοριοί, κ.λ.π.) στους ίδιους χώρους, συμπεριλαμβανομένης της αξίας του τρωκτικοκτόνου και 
του εντομοκτόνου σκευάσματος ανεξαρτήτως τύπου και οργανισμού στόχου, του νερού που θα 
χρησιμοποιηθεί και της εργασίας ψεκασμού. Περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη για την προμήθεια του ή 
των δολωματικών σταθμών που θα εγκατασταθούν, την εργασία εγκατάστασης του ή των σταθμών, της 
αξίας του τρωκτικοκτόνου σκευάσματος και της εργασίας δόλωσης. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες ασφαλιστικής κάλυψης της παρεχόμενης υπηρεσίας και του 
προσωπικού που θα εργαστεί, οι δαπάνες αμοιβής του εργατοτεχνικού προσωπικού, των 
μηχανημάτων και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν, όπως αναλύεται και ανωτέρω. 
Άρθρο 5ο. 
Καταπολέμηση κουνουπιών (προνυμφοκτονία και ακμαιοκτονία) σε εντοπισμένες εστίες 
αναπαραγωγής, ρέματα, αρδευτικά κανάλια, υπαίθριους κοινόχρηστους χώρους και αλλού.  
Περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες που απαιτούνται για τον εντοπισμό των εστιών αναπαραγωγής και 
δραστηριοποίησης κουνουπιών συμπεριλαμβανομένων όλων των ειδών κουνουπιών, την 
εγκατάσταση δικτύου παρακολούθησης του πληθυσμού τους με χρήση κατάλληλων παγίδων 
σύλληψης ακμαίων ή και προνυμφών, το κόστος των παγίδων, το κόστος για τη λεπτομερή 
γεωγραφική χαρτογράφηση, αποτύπωση και εκτύπωση χαρτών του προγράμματος, καθώς και τη 
δημιουργία ψηφιακών αντιγράφων αυτών. Επισημαίνεται ότι οι προαναφερόμενοι χάρτες θα 
παραδοθούν από τον ανάδοχο στην επιβλέπουσα υπηρεσία σε έντυπη και ψηφιακή μορφή.  

Η εργασία καταπολέμησης κουνουπιών, συμπεριλαμβάνει όλων των ειδών τα κουνούπια στις 
ανωτέρω εντοπισμένες εστίες, αρδευτικά κανάλια, ρέματα, χείμαρρους, ανοικοδόμητα οικόπεδα, 
λιμνάζοντα ύδατα, λοιπούς κοινόχρηστους χώρους και εγκαταλελειμμένα κτίρια καθ’ υπόδειξη της 
υπηρεσίας όπως αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή της παρούσας μελέτης, αφορά τον ψεκασμό 
των χώρων με κατάλληλο και εγκεκριμένο εντομοκτόνο σκεύασμα προνυμφοκτονίας και 
ακμαιοκτονίας ανάλογα με την περίπτωση. Περιλαμβάνει τη δαπάνη για την προμήθεια των 
εντομοκτόνων σκευασμάτων, την εργασία παρασκευής του ψεκαστικού διαλύματος, την αξία του 
νερού και οτιδήποτε άλλο χρησιμοποιηθεί κατά την εργασία ψεκασμού. Επίσης περιλαμβάνει και το 
κόστος δημιουργίας ή/και αναπαραγωγής και διανομής ενημερωτικού φυλλαδίου. 
Άρθρο 6ο. 
Απολύμανση Δημοτικών Κτιρίων & Οχημάτων του Δήμου Πατρέων σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης. 

Αφορά στην ανάθεση, σε εξειδικευμένο οικονομικό φορέα, της υπηρεσίας απολύμανσης Δημοτικών 
Κτιρίων και Οχημάτων του Δήμου Πατρέων σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο για την 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών όπως η διασπορά ιών κλπ προς όφελος της λειτουργίας του ΔΗΜΟΥ 
ΠΑΤΡΕΩΝ για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Προβλέπεται η απολύμανση των Δημοτικών 
Κτιρίων όπου στεγάζονται υπηρεσίες του Δήμου Πατρέων και των υπηρεσιακών Οχημάτων 
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προκειμένου να εξασφαλιστούν οι βασικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, είτε 
προληπτικά, είτε στα πλαίσια οδηγιών που θα δοθούν από το Υπουργείο Υγείας. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες ασφαλιστικής κάλυψης της παρεχόμενης υπηρεσίας και 
του προσωπικού που θα εργαστεί, οι δαπάνες αμοιβής του εργατοτεχνικού προσωπικού, των 
μηχανημάτων και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν, όπως αναλύεται και ανωτέρω. 
 
 
ΤΜΗΜΑ Α:  Μυοκτονία και απεντόμωση στη Δ.Ε. Πατρέων 
 
Υποχρεώσεις αναδόχου  
 Η σωστή χρήση των δολωμάτων και η σωστή εφαρμογή των βιοκτόνων διασφαλίζεται με την 

παρουσία του οριζόμενου από την άδεια υπεύθυνου επιστήμονα, όπως προβλέπεται και είναι 
υποχρεωτική από τον νόμο. Την ευθύνη δε της καθημερινής παρουσίας του εξειδικευμένου 
επιστήμονα έχει αποκλειστικά ο ανάδοχος.  

 Ο ανάδοχος υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρεχόμενης υπηρεσίας και μέχρι να 
εκλείψουν οι κίνδυνοι εφαρμογής, στην τήρηση όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας για 
το οικοσύστημα και τη δημόσια υγεία όπως προστατευτικά μέσα, επιλογή κατάλληλων χώρων για 
την παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος κ.ά.. 

 Κάθε έκτακτο περιστατικό που θα παρουσιαστεί μέχρι το τέλος της σύμβασης αντιμετωπίζεται 
άμεσα, το πολύ εντός δυο (2) εργάσιμων ημερών και πάντα σε συνεννόηση με την Υπηρεσία. 

 Καθ’ όλη τη διάρκεια της παροχής της υπηρεσίας ο ανάδοχος υποχρεούται να απασχολεί δυο (2) 
συνεργεία, ένα για τους κοινόχρηστους χώρους και ένα για τα κτίρια. Σε περίπτωση ζήτησης από 
την Υπηρεσία ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση σύσταση περισσοτέρων του ενός συνεργείων 
καταπολέμησης αναλόγως των αναγκών, είτε για τους κοινόχρηστους χώρους είτε για τα κτίρια 
και για όσο διάστημα απαιτηθεί. 

 Το συνεργείο που υλοποιεί τις εργασίες στα κτίρια, είναι υποχρεωμένο να αποκρίνεται και να 
ικανοποιεί άμεσα το όποιο έκτακτο περιστατικό απολύμανσης προκύψει, σύμφωνα με τις οδηγίες 
και υποδείξεις των συνεργαζόμενων Υπηρεσιών (π.χ. Δ/νση Υγείας, Εισαγγελέας). 

 Σε περίπτωση καθυστερήσεως έναρξης ή υπέρβασης της προθεσμίας παροχής των υπηρεσιών, με 
υπαιτιότητα του αναδόχου και χωρίς τεκμηριωμένη αιτιολογία, επιβάλλεται ποινή σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στη Συγγραφή Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης, η οποία θα παρακρατείται από 
την αμοιβή του, κατόπιν εισήγησης του επόπτη παρακολούθησης της παροχής υπηρεσίας ή της 
αρμόδιας Δ/νσης.  

 Ο υπεύθυνος επιστήμονας θα πρέπει να πραγματοποιεί επιθεωρήσεις ρουτίνας 12 φορές ετησίως 
(μία ανά μήνα) κατά τις οποίες :   
α)  θα γίνεται έλεγχος για ίχνη παρουσίας εντόμων και τρωκτικών, 
β)  θα γίνεται έλεγχος όλων των δολωματικών σταθμών και των σταθμών παρακολούθησης –  
καταγραφής  όπου και εάν είναι εγκατεστημένοι και  
γ) θα ανανεώνονται τα σκευάσματα και θα επαναλαμβάνεται ο ψεκασμός, όπου και όποτε αυτό 
κρίνεται απαραίτητο. 

 Κάθε ίχνος παρουσίας – δραστηριότητας εντόμων ή τρωκτικών (κατανάλωση δολώματος, 
περιττώματα, αριθμός νεκρών ή συλλαμβανομένων κλπ) θα πρέπει να καταγράφεται και να 
αναφέρεται στην Υπηρεσία σε συνδυασμό με τη λήψη ή μη μέτρων καταστολής. 

 Δεν τοποθετούνται ελεύθερα δολώματα, πλην των φρεατίων και πολύ καλά προφυλαγμένων 
θέσεων. Σε κτίρια, πλατείες και λοιπούς κοινόχρηστους δημοτικούς χώρους τοποθετούνται ειδικοί 
δολωματικοί σταθμοί.  

 Με την έναρξη των εργασιών παραδίδονται στην Υπηρεσία τουλάχιστον δυο κλειδιά δολωματικών 
σταθμών, τόσο για τον έλεγχο από τους επιβλέποντες κατά τη διάρκεια της σύμβασης όσο και για 
τη μελλοντική τους χρήση.  

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει έγκαιρα την Υπηρεσία για το χρονοδιάγραμμα και το 
πρόγραμμα των εφαρμογών. 

 Μετά από κάθε εφαρμογή υποχρεούται στην ανάρτηση σήμανσης, με ευανάγνωστους 
χαρακτήρες, περί πραγματοποίησης εργασίας καταπολέμησης εντόμων ή/και τρωκτικών, προς 
ενημέρωση και προστασία των πολιτών. Στη σήμανση θα αναγράφεται υποχρεωτικά η 
ημερομηνία εφαρμογής, τα στοιχεία του αναδόχου και τα προτεινόμενα αντίδοτα. 

 Μετά από κάθε ολοκληρωμένη εφαρμογή ο ανάδοχος παραδίδει στην Υπηρεσία πιστοποιητικό 
καλής εκτέλεσης των εργασιών. 
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 Ο ανάδοχος φροντίζει για την περισυλλογή των θανατωμένων τρωκτικών, όταν αυτά βρίσκονται 
σε εμφανή σημεία εντός κατοικημένων περιοχών. Η συλλογή των πτωμάτων πρέπει να γίνεται με 
επιμέλεια από το προσωπικό του αναδόχου με μεταλλικές τσιμπίδες και να ακολουθεί καύση ή 
θάψιμο-απόρριψή τους σε χώρους όπου επιτρέπεται. 

 Το προσωπικό των συνεργείων, τόσο της μυοκτονίας όσο και της απεντόμωσης, πρέπει να είναι 
κατάλληλα εκπαιδευμένο, να εργάζεται φορώντας μάσκες και κατάλληλα γάντια, υποδήματα 
εργασίας, ολόσωμες φόρμες κλπ, για την προστασία του από μετάδοση ασθενειών από τρωκτικά 
λόγω επαφής, από τη χρήση των σκευασμάτων και γενικά πρέπει να τηρούνται όλα τα μέτρα 
προστασίας για την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση των βιοκτόνων σκευασμάτων για την 
προστασία των άλλων ανθρώπων, του οικοσυστήματος, των οικόσιτων και παραγωγικών ζώων, 
επιφανειακών υδάτων και του γενικότερου περιβάλλοντος. 

 Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση και η παροχή της υπηρεσίας υπεργολαβικά, από συνεργεία τρίτα ως 
προς του αναδόχου, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση, δήλωση και χορήγηση σχετικής άδειας 
από την επιβλέπουσα Υπηρεσία.  

 Ο υπεύθυνος επιστήμονας θα διατηρεί ενημερωμένο αρχείο σκαριφημάτων με την θέση των 
δολωματικών σταθμών και των αριθμό των δολωμάτων τα οποία και προσκομίζει στην Υπηρεσία. 

 Πρέπει να ακολουθείται η ευρωπαϊκή οδηγία EU 93/43 σύμφωνα με την οποία οι εργασίες 
απεντόμωσης και μυοκτονίας απαιτούν επιστημονική παρακολούθηση, καταγραφή και 
κωδικοποίηση. 

 Επίσης πρέπει να ακολουθείται η Εγκύκλιος Γ1α/Γ.Π.οικ.19586/7-3-2019 του Υπουργείου Υγείας 
σχετικά με το «Πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών, σχετική ενημέρωση και προφύλαξη 
του κοινού για το έτος 2019» . 

 Τέλος ισχύουν όλοι οι νόμοι του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για τη χορήγηση 
αδειών καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους, οι σχετικές ΚΥΑ, ο 
Κανονισμός 528/2012/ΕΕ περί βιοκτόνων και όλοι οι ισχύοντες νόμοι περί κυρώσεων. 

 
(Ι) ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΩΝ σε κοινοχρήστους χώρους. 
 Αφορά στην εργασία καταπολέμησης τρωκτικών (μυοκτονία) και εντόμων υγειονομικής 
σημασίας, συμπεριλαμβανόμενης της προμήθειας των σκευασμάτων, σε διάφορους κοινόχρηστους 
χώρους εντός των διοικητικών ορίων της Δημοτικής Ενότητας Πατρέων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε 
ανοικτούς χώρους και σε χώρους μαζικής συγκέντρωσης για τις οποίες έχουν καταγγελθεί σημαντικά 
προβλήματα βάσει αιτημάτων των δημοτών. 
(Ια) Καταπολέμηση τρωκτικών σε κοινόχρηστους χώρους 

Περιλαμβάνεται η εφαρμογή μυοκτονίας σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους, πλατείες, 
μεμονωμένα φρεάτια και οδούς της Δ.Ε. Πατρέων της παρούσας μελέτης, δηλαδή η τοποθέτηση 
τρωκτικοκτόνου σκευάσματος σε κατάλληλες θέσεις. Καλύπτεται το σύνολο της έκτασης κάθε Τοπικής 
ή Δημοτικής Κοινότητας και Τομέων της Δ.Ε. Πατρέων, σε συνεργασία με τους τοπικούς προέδρους.  

Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η δυνατότητα του κάθε σκευάσματος να εφαρμοσθεί με τον 
ευκολότερο και αποτελεσματικότερο τρόπο στους ανωτέρω χώρους. Θα χρησιμοποιούνται ειδικοί 
σταθμοί δόλωσης (δολωματικοί σταθμοί) εκεί όπου υπάρχει πρόσβαση σε παιδιά και κατοικίδια, για 
να αποφευχθεί η τυχαία επαφή με το σκεύασμα. Για παράδειγμα, προβλέπεται να τοποθετηθούν 3 
σταθμοί ανά πλατεία. Πριν τη δόλωση, θα γίνει επιθεώρηση της προσβεβλημένης περιοχής και γύρω 
από αυτή, για να καθοριστεί η θέση όλων των εισόδων των φωλιών και των θέσεων διατροφής, 
καθώς επίσης το είδος των τρωκτικών, ο πληθυσμός τους και να επιλεγεί το κατάλληλο δόλωμα και η 
κατάλληλη ποσότητα. Θα εντοπιστούν τρύπες, διαδρομές και περιττώματα τρωκτικών μέσα στη 
βλάστηση και σε απομονωμένα μέρη.  

Μια σειρά δολώσεων θα εγκατασταθεί μεταξύ των φωλιών και των περιοχών τροφής των 
τρωκτικών. Τα σημεία δόλωσης πρέπει να απέχουν μεταξύ τους το πολύ 10 μέτρα (σε μεγάλες 
προσβολές 5 μέτρα). 

Μια σειρά δολώσεων θα τοποθετηθεί περιμετρικά των πλατειών, σε προστατευμένες θέσεις 
(πχ σε μπορντούρες θάμνων) ή κοντά σε πίλαρ ή άλλα σταθερά σημεία.  

Μια επιπλέον σειρά δολώσεων θα εγκατασταθεί κάτω ή γύρω από τα σημεία όπου 
βρίσκονται οι κάδοι απορριμμάτων, με ιδιαίτερη μέριμνα για την ασφαλή τοποθέτησή τους. 

Η μυοκτονία θα είναι συνεχής και αν κριθεί απαραίτητο (από τα στοιχεία των σταθμών 
παρακολούθησης και από το βαθμό όχλησης των πολιτών από τα τρωκτικά) θα συμπεριλαμβάνονται 
και οι ημέρες του Σαββάτου και της Κυριακής. Στη συνέχεια οι εφαρμογές θα γίνονται σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα που θα κατατεθεί από τον ανάδοχο και πάντα σύμφωνα με την υπόδειξη της 
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Υπηρεσίας. Μία φορά το μήνα γίνεται έλεγχος και επαναδόλωση όλων των δολωματικών σταθμών 
όπου και αν έχουν τοποθετηθεί. Σε κάθε έλεγχο καθαρίζεται ο σταθμός από ξένα σώματα (φύλλα, 
απορρίμματατα, αποχωρήματα κλπ) και τοποθετείται, εφόσον χρειαστεί, κοχλιοκτόνο – 
σαλιγκαροκτόνο σκεύασμα. 

Κάθε απώλεια ή ζημιά σε δολωματικό σταθμό καταγράφεται, αναφέρεται στην Υπηρεσία και 
συναποφασίζεται η αντικατάστασή του ή μη. 
(Ιβ) Καταπολέμηση εντόμων σε κοινόχρηστους χώρους 

Η καταπολέμηση των εντόμων υγειονομικής σημασίας (μύγες, κατσαρίδες, ψύλλοι, κοριοί 
κ.ά.) θα γίνεται κατόπιν αιτημάτων των δημοτών, υποδείξεων και επισημάνσεων της Δ/νσης Δημόσιας 
Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, με την υπόδειξη και επίβλεψη 
της Υπηρεσίας. Οι εφαρμογές, καθώς και οι επαναλήψεις τους, θα είναι ανάλογες με την ένταση και 
το μέγεθος του προβλήματος. 

Για την εργασία καταπολέμησης επιβλαβών εντόμων σε μεγάλη έκταση και με εντοπισμένη 
εστία, θα γίνει εφαρμογή με ψεκαστικό συγκρότημα, χωρητικότητας ψεκαστικού υγρού τουλάχιστον 
100 λίτρων, με αναδευτήρα, με δυνατότητα εγκατάστασης ακροφυσίου για την καλύτερη διασπορά 
του ψεκαστικού υγρού και μεγαλύτερη εμβέλεια για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού 
αποτελέσματος. Επανάληψη εφαρμόζεται μετά από εύλογο διάστημα και ανάλογα με το αποτέλεσμα 
της πρώτης εφαρμογής, τις καιρικές συνθήκες (π.χ. βροχή μετά τον ψεκασμό) και εφόσον επιμένει το 
πρόβλημα.  

Για την εργασία καταπολέμησης επιβλαβών εντόμων με περισσότερο τοπικό χαρακτήρα (π.χ. 
ψύλλοι, κοριοί, κατσαρίδες κ.ά. σε κάδους, φρεάτια και αλλού) ο ψεκασμός μπορεί να εφαρμοστεί με 
επινώτιο ψεκαστήρα ή ψεκαστήρα χειρός ανάλογα με την έκταση του προβλήματος και 
επαναλαμβάνεται έως ότου μειωθεί σημαντικά το πρόβλημα. 

Εφόσον κριθεί αποτελεσματικότερο και υπάρχει δυνατότητα από τον ανάδοχο, ο ψεκασμός 
μπορεί να διενεργηθεί με τη μέθοδο ψεκασμού υπέρμικρου όγκου (ULV), τηρουμένων όλων των 
ιδιαίτερων προφυλάξεων για τους ανθρώπους, ζώα μη στόχους και το περιβάλλον.  
 
(ΙΙ) ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΩΝ στα σχολικά και δημοτικά κτίρια. 
 Αφορά στην εργασία καταπολέμησης τρωκτικών και εντόμων, συμπεριλαμβανόμενης της 
προμήθειας των σκευασμάτων, για τη μυοκτονία και την απεντόμωση στα, κατ’ εκτίμηση 160, 
σχολικά, δημοτικά κτίρια και δημοτικά γήπεδα των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και όλων των 
Τομέων της Δ.Ε. Πατρέων, όπως αναλύεται παρακάτω.  

Το πρόγραμμα μυοκτονίας και απεντόμωσης αφορά σε όλο το φάσμα των σχολικών 
συγκροτημάτων της Δ.Ε. Πατρέων (νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, γυμνάσια και λύκεια). 
Προβλέπονται κατ’ ελάχιστο τρεις (3) εφαρμογές σε κάθε κτίριο, οι οποίες προσδιορίζονται και 
εκτελούνται χρονικά ως εξής :  
         α) πριν την έναρξη της σχολικής περιόδου (τέλη Αυγούστου – αρχές Σεπτεμβρίου),  
         β) κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων και  
         γ) κατά τη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα,  
πάντα κατόπιν συνεννόησης με τον εκάστοτε σχολικό υπεύθυνο.  

Θα γίνουν εφαρμογές στους διαδρόμους, στα προαύλια, στους κοινόχρηστους χώρους 
(αποχωρητήρια, αίθουσες εκδηλώσεων, αποθήκες, λεβητοστάσια), κάτω από τα κλιμακοστάσια και 
στα γραφεία των διευθυντών και των διδασκόντων. Στα ολοήμερα σχολεία θα γίνεται εφαρμογή 
στους χώρους προετοιμασίας των γευμάτων με την ανάλογη προσοχή και τηρώντας όλους τους 
κανόνες ασφαλείας. Στις σχολικές αίθουσες θα διενεργούνται εφαρμογές αναλόγως της περίστασης.  

Εξαιρούνται οι χώροι των κυλικείων, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/ΟΙΚ. 81025/29-8-
2013 (Φ.Ε.Κ. 2135/Β΄) Απόφασης του Υπουργείου Υγείας.  

Το πρόγραμμα επίσης, αφορά στα δημοτικά κτίρια, σε όλα τα γραφεία Τμημάτων της Δ.Ε.  
Πατρέων, όπου εντοπίζεται πρόβλημα από την παρουσία τρωκτικών ή εντόμων υγειονομικής 
σημασίας κατόπιν υποδείξεως της Υπηρεσίας και αιτημάτων των Τοπικών Προέδρων. 
Περιλαμβάνονται επίσης και οι εγκαταστάσεις των δημοτικών γηπέδων όσον αφορά στους χώρους 
των αποδυτηρίων, τουαλετών και γραφείων αναλόγως του γηπέδου, σε συνεννόηση πάντα με τον 
εκάστοτε υπεύθυνο. Κατ’ ελάχιστο θα γίνουν τρεις (3) εφαρμογές, όπως ισχύει και για τα σχολικά 
κτίρια.  

Σε περίπτωση μετεγκατάστασης Υπηρεσιών του Δήμου ή οποιασδήποτε σχολικής μονάδας 
(αλλαγή κτιρίου σε νέα διεύθυνση), οι εφαρμογές διενεργούνται κανονικά στις νέες εγκαταστάσεις, 
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ενώ παύει η συνέχιση των εργασιών στα παλαιά κτίρια, εφόσον πλέον δεν λειτουργούν Υπηρεσίες του 
Δήμου ή σχολεία εντός αυτών.     

Στο σύνολο των κτιρίων, σχολικών και δημοτικών: 
 αρχικά γίνεται καταγραφή και αναζήτηση των υπαρχόντων δολωματικών σταθμών βάσει των 

διαθέσιμων στην Υπηρεσία μας σκαριφημάτων από προηγούμενα έτη,  
 μία φορά κάθε μήνα γίνεται έλεγχος και επαναδόλωση των δολωματικών σταθμών με 

τρωκτικοκτόνο σκεύασμα, 
 οποτεδήποτε παρουσιαστεί έκτακτο πρόβλημα από παρουσία εντόμων υγειονομικής σημασίας 

(πλην των τριών εφαρμογών) αντιμετωπίζεται άμεσα, το πολύ εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών 
και κατά προτίμηση Παρασκευή απόγευμα, μετά το πέρας των μαθημάτων και του ωραρίου 
λειτουργίας των Υπηρεσιών, 

 οποτεδήποτε παρουσιαστεί έκτακτο πρόβλημα από παρουσία τρωκτικών σε οποιοδήποτε χώρο 
των κτιρίων αντιμετωπίζεται αυθημερόν και μόνο σε ιδιαίτερες περιπτώσεις μπορεί να 
διενεργηθεί μυοκτονία εντός το πολύ δύο (2) εργάσιμων ημερών,  

 η μυοκτονία και η εντομοκτονία επαναλαμβάνονται όσες φορές κριθεί απαραίτητο και έως ότου 
εξαλειφθεί το πρόβλημα.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει έγκαιρα την Υπηρεσία για το χρονοδιάγραμμα και το 
πρόγραμμα των εφαρμογών, τον αριθμό και την ακριβή θέση των δολωματικών σταθμών που 
τοποθετεί σε κάθε συγκρότημα, καθώς και να έρχεται σε συνεννόηση με τους διευθυντές των 
σχολείων, ή τους ορισμένους αντιπροσώπους τους και τους εκάστοτε υπευθύνους κτιρίων για την 
ημερομηνία και ώρα εφαρμογής. 
  (ΙΙα) Καταπολέμηση τρωκτικών στα σχολικά και δημοτικά κτίρια  

Ειδικά κατασκευασμένοι δολωματικοί σταθμοί θα τοποθετούνται περιμετρικά των 
εγκαταστάσεων, εξωτερικά  από τις εισόδους των κτιρίων, σε διόδους και ανοίγματα κατά προτίμηση 
σε επαφή με τους τοίχους, στα υπόγεια, στις αποθήκες, στα παρτέρια των προαυλίων και όπου αλλού 
κρίνεται αναγκαίο. 

Στους εσωτερικούς χώρους των κτιρίων απαγορεύεται να γίνει χρήση εκτεθειμένων 
δολωμάτων. Αντίθετα, το τρωκτικοκτόνο σκεύασμα στερεώνεται με ασφάλεια μέσα στους 
δολωματικούς σταθμούς.  

Σε κάθε κτιριακό συγκρότημα είτε σχολικό, είτε δημοτικό, θα τοποθετηθούν τουλάχιστον 4 
δολωματικοί σταθμοί έως 7, αναλόγως της έκτασης του αύλιου χώρου και της έντασης του 
προβλήματος, ενώ θα επαναχρησιμοποιηθούν οι σταθμοί που τοποθετήθηκαν κατά τα προηγούμενα 
χρόνια. 

Μια φορά το μήνα διενεργούνται έλεγχοι των δολωματικών σταθμών, αντικατάσταση των 
κατεστραμμένων και επαναπλήρωσή τους με δόλωμα όσο συχνά χρειάζεται. Με βάση την ένταση του 
προβλήματος από την παρουσία των τρωκτικών, ενδέχεται ο έλεγχος των δολωματικών σταθμών να 
διενεργείται ανά δεκαπέντε ημέρες εφόσον κριθεί απαραίτητος. Σε κάθε έλεγχο καθαρίζεται ο 
σταθμός από ξένα σώματα (φύλλα, απορρίμματα, αποχωρήματα κ.λ.π.) και τοποθετείται, εφόσον 
χρειαστεί, κοχλιοκτόνο – σαλιγκαροκτόνο σκεύασμα. Σε εξωτερικά σημεία των κτιρίων, όπου είναι 
ιδιαίτερα αισθητή η ύπαρξη του δολωματικού σταθμού, εάν δεν είναι δυνατή η τοποθέτησή του σε 
άλλο πιο διακριτικό σημείο, θα γίνεται βαφή του σταθμού με πλαστικό χρώμα ανάλογου χρώματος με 
τον τοίχο του κτιρίου στον οποίο είναι στερεωμένος. 

Πριν τη δόλωση, θα γίνει επιθεώρηση της προσβεβλημένης περιοχής και γύρω από αυτή για 
να καθοριστεί η θέση όλων των εισόδων των φωλιών και των θέσεων διατροφής, καθώς επίσης το 
είδος των τρωκτικών ο πληθυσμός τους και να επιλεγεί το κατάλληλο δόλωμα και η κατάλληλη 
ποσότητα. Θα εντοπιστούν τρύπες, διαδρομές και περιττώματα τρωκτικών κατά μήκος των τοίχων, 
μέσα στην βλάστηση και σε απομονωμένα μέρη. Θα γίνει επισήμανση ζημιών που προκλήθηκαν σε 
πόρτες, τοίχους, φράχτες, σπασμένα παράθυρα κ.λ.π. γιατί αποτελούν σημεία εισόδων στα κτίρια. Θα 
αναζητηθούν ζημιές που προκλήθηκαν σε τρόφιμα μέσα σε κτίρια, σε υλικά συσκευασίας, 
καλωδιώσεις και σωληνώσεις · ακόμη, θα γίνει έρευνα σε σκοτεινές γωνίες, στις περιοχές όπου έχουν 
μαζευτεί σκουπίδια, τις σκεπές των σχολείων, τις τρύπες των τοίχων, κάτω από τα πατώματα και - 
ειδικά για αρουραίους - σε όλα τα σημεία παροχής νερού. 

Μια σειρά δολώσεων θα εγκατασταθεί μεταξύ των φωλιών και των περιοχών τροφής των 
τρωκτικών. Τα σημεία δόλωσης πρέπει να απέχουν μεταξύ τους το πολύ 10 μέτρα (σε μεγάλες 
προσβολές 5 μέτρα). Ενδεικτικά αναφέρονται κατωτέρω τα κυριότερα σημεία δολώσεως τα οποία 
προσαρμόζονται ανάλογα για κάθε περίπτωση. 
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 Στα υπόγεια των κτιρίων θα τοποθετούνται δύο δολωματικοί σταθμοί ανά χώρο, αποθήκη ή 
δωμάτιο, εκατέρωθεν κάθε πόρτας και εάν έχουμε μεγάλους χώρους μπορούν να τοποθετηθούν 
και περισσότεροι δολωματικοί σταθμοί. 

 Σε διαδρόμους υπογείων μπορούν να χρησιμοποιηθούν δολωματικοί σταθμοί ανά 10 μ. έκαστος. 
 Στα γραφεία των υπαλλήλων, διδασκόντων ή και διευθυντών θα τοποθετείται από ένας 

δολωματικός σταθμός σε κάθε ενιαίο χώρο. 
 Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα κανάλια καλωδιώσεων όπου θα τοποθετείται ένας  

δολωματικός σταθμός ανά 10μ. ή ανά φρεάτιο ελέγχου – ασφαλείας. 
 Σε ανοικτούς χώρους και εφόσον έχει επισημανθεί έντονο πρόβλημα θα πρέπει να 

τοποθετούνται, δολωματικοί σταθμοί ανά 5μ. έκαστος, αλλιώς ανά 10μ. έκαστος. 
 Ειδικά για τα φρεάτια, η ποσότητα των τρωκτικοκτόνων δολωμάτων που θα χρησιμοποιηθεί είναι 

τρεις (3) κύβοι δόλωσης με τρύπα, συνολικά των 50 – 60 γρ. ανά φρεάτιο. Τα δολώματα θα 
δένονται από την ειδική τρύπα με σύρμα μήκους ανάλογου με το βάθος του φρεατίου, ώστε να 
είναι πάντα προσιτά από τα τρωκτικά και θα στερεώνεται με ασφάλεια στη σχάρα του φρεατίου 
για να μη μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα από τα παιδικά χέρια.  

 Με τη λήξη της σύμβασης, υποχρεωτικά, παραδίδεται στην Υπηρεσία σκαρίφημα με το 
ακριβές σημείο εγκατάστασης του κάθε δολωματικού σταθμού, τον αύξοντα αριθμό του, καθώς και 
τον αριθμό και τη θέση των προϋπαρχόντων σταθμών για κάθε κτίριο, αύλιο ή άλλο χώρο όπου έγινε 
εφαρμογή. Το σκαρίφημα μπορεί να παραδοθεί εναλλακτικά αμέσως μετά την πρώτη εφαρμογή και 
να επικαιροποιείται τακτικά αναλόγως των αλλαγών που προκύπτουν (απώλειες, νέες εγκαταστάσεις 
κλπ). 

Τα σκαριφήματα εκτυπώνονται, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ευκρίνεια, και παραδίδονται 
στην Υπηρεσία λίγες ημέρες πριν τη λήξη της σύμβασης. Επιπρόσθετα, παραδίδονται και ως ψηφιακά 
αντίγραφα σε όποια μορφή επιλέξει ο ανάδοχος (cd, usb stick κ.ά.). 

 
(ΙΙβ) Καταπολέμηση εντόμων στα σχολικά και δημοτικά κτίρια 

Κατά την εντομοκτονία θα γίνει καταπολέμηση μύγας, κουνουπιού, κατσαρίδας, μυρμηγκιού, 
αράχνης, ψύλλου, κοριού και άλλων εντόμων υγειονομικής σημασίας. 

Στους κοινόχρηστους χώρους των κτιρίων θα πρέπει να γίνει απεντόμωση όλων των χώρων, 
δηλαδή θα ψεκασθούν οι σκάλες, οι τουαλέτες, όλα τα υπόγεια (περιμετρικά όλοι οι διάδρομοι και οι 
αποθήκες των υπογείων, όπου επιτρέπεται από τις συνθήκες), κατά μήκος των σοβατεπιών σε όλους 
τους χώρους, θα ανοιχθούν και θα ψεκασθούν όλα τα φρεάτια λυμάτων που θα υποδειχθούν, καθώς 
και τα σιφώνια γενικά. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, ο ψεκασμός θα εφαρμοστεί επιπλέον στην 
ταράτσα του κτιρίου, στις υδρορροές και στους φωταγωγούς. Στις αίθουσες διδασκαλίας και στις 
αίθουσες γραφείων Υπηρεσιών του Δήμου εφαρμόζεται ψεκασμός μόνο εάν και εφόσον 
παρουσιαστεί πρόβλημα στο εσωτερικό τους και σε τόσες αίθουσες σε όσες απαιτηθεί ανά κτίριο. 
Ψεκασμός γίνεται μόνο στις επιφάνειες και ποτέ στον αέρα. Ο ψεκασμός γίνεται από απόσταση 20-30 
εκ. από τις επιφάνειες μέχρι αυτές να διαβραχούν καλά χωρίς όμως να δημιουργηθούν σταγόνες. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται στη σωστή παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές και τις αναλογίες του χρησιμοποιούμενου σκευάσματος. Θα χρησιμοποιηθούν 
κατάλληλοι ψεκαστήρες χειρός ή επινώτιοι.  
(III) ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. 
Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης πιθανόν να παραστεί ανάγκη για την εφαρμογή 
απολύμανσης σε κάποιο κτίριο ή κτίρια εντός των διοικητικών ορίων της Δημοτικής Ενότητας 
Πατρέων, ανεξαρτήτως Τομέα ή Κοινότητας.  
Σε χώρους αυξημένου συγχρωτισμού, όπως σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες και αλλού, μπορεί να 
προκύψει ανάγκη για λήψη πιο δραστικών μέτρων πέραν της σχολαστικής καθαριότητας, εξαιτίας 
εμφάνισης κάποιου κρούσματος μολυσματικής ασθένειας. Διάφορα παθογόνα μικρόβια 
ενοχοποιούνται για την πρόκληση διαφόρων ασθενειών στον άνθρωπο και τα ζώα, όπως από 
βακτήρια οι μηνιγγιδόκοκκος, στρεπτόκοκκος, σταφυλόκοκκος, σαλμονέλα κλπ ή οι ασθένειες που 
προέρχονται από ιούς όπως AIDS, Ebοla, Η5Ν1, Η1Ν1 κλπ.  
Στα πλαίσια της εξασφάλισης συνθηκών υγιούς διαβίωσης, για τη διατήρηση της υγιεινής και την 
αποφυγή μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών, εφαρμόζεται απολύμανση, διεργασία διαφορετική 
από την απεντόμωση και την αποστείρωση, έννοιες που συχνά συγχέονται.  
Ως απολύμανση νοείται η εφαρμογή μετά από σχολαστική καθαριότητα, μίας μεθόδου για την 
καταστροφή των περισσότερων ή όλων των παθογόνων λοιμωδών ή παρασιτικών παραγόντων με 
χημικά μέσα. Η απολύμανση με χημικά μέσα εφαρμόζεται σε αντικείμενα, εργαλεία και επιφάνειες 
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(π.χ. τοίχους, γραφεία, πατώματα, βιβλιοθήκες), για την πρόληψη και την μετάδοση λοιμωδών 
νοσημάτων. Σύμφωνα με Ευρωπαϊκά πρότυπα, ένα χημικό διάλυμα ορίζεται ως απολυμαντικό 
εφόσον καταστρέφει το 99,999% των βακτηρίων και μυκήτων και το 99,99% των ιών. 
Το έκτακτο περιστατικό απολύμανσης μπορεί να παρουσιαστεί σε δημοτικά κτίρια, σε σχολικά κτίρια, 
σε εγκαταλελειμμένα κτίρια καθ’ υπόδειξη της Υπηρεσίας ή καθ’ υπόδειξη της Δ/νσης Δημόσιας 
Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Αχαΐας ή σε κτίρια - διαμερίσματα ιδιωτών κατόπιν 
Εισαγγελικής Παραγγελίας. Εφαρμόζεται απολύμανση τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους 
εξωτερικούς χώρους με κατάλληλο απολυμαντικό και μικροβιοκτόνο σκεύασμα, εγκεκριμένο από τον 
Ε.Ο.Φ., (μυκητοκτόνο, βακτηριοκτόνο ή ιοκτόνο κ.λ.π. σκεύασμα) αναλόγως της περίπτωσης. 
Εφαρμόζεται η καταλληλότερη κατά περίπτωση μέθοδος : ψεκασμός, υποκαπνισμός, εμβάπτιση, 
επάλειψη ή ό,τι άλλο χρειαστεί.  
Ο ανάδοχος φέρει πλήρως την ευθύνη για τη μέθοδο που θα επιλεγεί, για το σκεύασμα, καθώς και 
για το αποτέλεσμα.  
Ανάλογα της περίπτωσης, εκτελούνται δύο εφαρμογές ανά κτίριο, μία προ (κυρίως υποκαπνισμός) και 
μία μετά τον καθαρισμό του κτιρίου από οποιαδήποτε συνεργεία καθαριότητας και την απομάκρυνση 
των όποιων ανεπιθύμητων αντικειμένων, για την όσο το δυνατόν καλύτερη διείσδυση και επαφή του 
απολυμαντικού με τους οργανισμούς στόχους. 
Κάθε περιστατικό αντιμετωπίζεται ως ενιαίο κτίριο, ανεξαρτήτως διαστάσεων κτιρίου, ορόφου ή 
ορόφων, με ή χωρίς αυλή – μπαλκόνι.  
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(IV) ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ - ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
Τα σκευάσματα καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει 

να κυκλοφορούν και να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό 528/2012/ΕΕ, να είναι 
κατάλληλα για χρήση σε εσωτερικούς και κατοικημένους χώρους και εντελώς ακίνδυνα για τον 
άνθρωπο. Να είναι άμεσης δράσης και αποτελεσματικότητας και να είναι σταθερά στο φως και τη 
θερμοκρασία. Η χρήση τους θα πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει 
κίνδυνος επαφής με οργανισμούς μη στόχους και να εναρμονίζεται πλήρως με τις ισχύουσες 
διατάξεις.  

Ειδικότερα : 
▪   Τα τρωκτικοκτόνα θα πρέπει να ανήκουν στην κατηγορία των αντιπηκτικών (αιμολυτικών), με 
μορφή δολωμάτων, κέρινων κύβων με τρύπα, λόγω της ανθεκτικότητάς τους στο υγρό περιβάλλον 
(φρεάτια, υπόνομοι, ακάλυπτοι χώροι κλπ). Προτιμότερα τα αντιπηκτικά ενός γεύματος υψηλής 
ελκυστικότητας και τελευταίας γενιάς, τα οποία χρησιμοποιούνται μόνα τους ή σε συνδυασμούς 
(ποιοτικούς ή ποσοτικούς) ή σε μορφές δολωμάτων (pellets, κύβοι, κύβοι με τρύπες). Τα αντιπηκτικά 
τρωκτικοκτόνα έχουν βραδεία αθροιστική δράση με αποτέλεσμα να μην δημιουργείται 
διστακτικότητα, να μην είναι αναγκαία η προδόλωση, να υπάρχει επάρκεια χρόνου για παροχή 
αντιδότου (βιταμίνη Κ1) και τέλος να υπάρχει μικρότερος κίνδυνος για ζώα μη στόχους. Επίσης, θα 
πρέπει να ληφθεί υπόψη η δυνατότητα του κάθε σκευάσματος να εφαρμοσθεί με τον ευκολότερο και 
αποτελεσματικότερο τρόπο. 

Τα βιοκτόνα σκευάσματα, πλην εξαιρέσεων, τοποθετούνται εντός δολωματικών σταθμών 
όπου, αφενός τα τρωκτικά αισθάνονται ασφάλεια για να καταναλώσουν την τροφή τους, αφετέρου 
προστατεύονται τα δολώματα από τις καιρικές συνθήκες και αποτρέπεται ο κίνδυνος λήψης του 
βιοκτόνου από ζώα μη στόχους (γάτες, σκύλοι) και επαφής του με ανθρώπινα χέρια, ιδιαίτερα τα 
παιδικά. Επιπλέον καθίσταται εφικτή η παρακολούθηση της διακύμανσης του πληθυσμού και της 
δραστηριότητας των τρωκτικών. 

Οι δολωματικοί σταθμοί, κατ’ εκτίμηση 400 τεμάχια, θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι 
από πλαστικό (πολυαιθυλένιο) ή μεταλλικοί, ανθεκτικοί στην υπεριώδη ακτινοβολία, να κλειδώνουν, 
να έχουν ειδική θέση ασφαλούς στερέωσης του δολώματος, να μην επιτρέπουν στο παιδικό χέρι να 
αγγίξει και να αποσπάσει το δόλωμα και να έχουν υποστεί απεντόμωση. Επιπλέον πρέπει να είναι 
κατάλληλων διαστάσεων και σχημάτων (τετράγωνοι, τριγωνικοί, κυλινδρικοί, κ.ά), θα πρέπει να είναι 
άθραυστοι, με μεγάλο χρόνο διάρκειας, σταθερότητας και υψηλή αντοχή στον ήλιο. Κάθε 
δολωματικός σταθμός θα είναι δολωμένος με τουλάχιστον 50 γρ. σκευάσματος και με δυνατότητα 
εύκολης επαναδόλωσης. Όλοι οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να τοποθετούνται επί του δαπέδου 
και να ακουμπούν σε τοίχο ή άλλο σταθερό σημείο, να βιδώνονται και να στερεώνονται σταθερά, 
ώστε να μην υπάρχει κενό μεταξύ τοίχου και δολωματικού σταθμού και να μην μπορούν να 
αφαιρεθούν ή μετακινηθούν.  

Ειδικά για τα φρεάτια η ποσότητα των δολωμάτων που θα χρησιμοποιηθεί είναι 3 κύβοι 
δόλωσης με τρύπα, δηλαδή τουλάχιστον 50 γρ. σκευάσματος ανά φρεάτιο. Τα δολώματα θα δένονται 
με σύρμα κατάλληλου μήκους από την ειδική τρύπα και θα στερεώνονται στη σχάρα του φρεατίου. Το 
μήκος του σύρματος πρέπει να προσαρμόζεται ειδικά για κάθε φρεάτιο, καθώς το βάθος του κάθε 
φρεατίου από την επιφάνεια του εδάφους διαφοροποιείται, ώστε να είναι πάντοτε το δόλωμα 
προσιτό στα τρωκτικά. 
▪   Οι δραστικές ουσίες των εντομοκτόνων σκευασμάτων θα πρέπει να έχουν έγκριση κυκλοφορίας 
από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την Ελληνική αγορά και να συνοδεύονται 
από τα δελτία ασφαλείας των προϊόντων της παρασκευάστριας εταιρείας στην Ελληνική γλώσσα. Θα 
πρέπει να ανήκουν στην κατηγορία των πυρεθρινοειδών ή των καρβαμιδικών. Θα προτιμηθούν 
σκευάσματα νέας τεχνολογίας (π.χ. μικροκάψουλες) των οποίων η εφαρμογή προκαλεί την ελάχιστη 
δυνατή οσμή και δεν αφήνουν ίχνη (στίγματα, λεκέδες) στις περισσότερες κοινές επιφάνειες (τοίχοι, 
μοκέτες κλπ). 
Σημαντική είναι η έγκαιρη έναρξη του ψεκασμού, δηλαδή με τα πρώτα σημάδια της προσβολής και 
της ειδοποίησης του αναδόχου περί του προβλήματος. Η καθυστέρηση εφαρμογής του ψεκασμού 
κάνει την καταπολέμηση δυσκολότερη. Ο ψεκασμός γίνεται προσεκτικά και με επιμέλεια στα σημεία 
όπου εκ των προτέρων έχουν εντοπιστεί εστίες πολλαπλασιασμού των εντόμων και έχουν καθαριστεί 
οι ευρύτεροι χώροι από σκουπίδια, υπολείμματα τροφών κλπ. Ο σωστός εντοπισμός των σημείων 
αυτών βελτιώνει την αποτελεσματικότητα του ψεκασμού.  
Ο χειριστής θα φροντίζει για τη σωστή διασπορά και κάλυψη των προς ψεκασμό περιοχών, την 
ανάδευση του ψεκαστικού υγρού, την έγκαιρη επαναπλήρωση του ψεκαστήρα με νερό όταν αυτό 
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καταναλώνεται, το πλύσιμό του μετά την εφαρμογή του ψεκαστικού υγρού και την προσεκτική 
απόρριψη των υπολειμμάτων ψεκασμού σε χώρους όπου δεν προκαλούν ρύπανση ποσίμων υδάτων ή 
αρδευτικών καναλιών ή καναλιών που απορρέουν στη θάλασσα. 
▪   Τα απολυμαντικά σκευάσματα θα πρέπει να είναι εγκεκριμένα από τον Εθνικό Οργανισμό 
Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), να έχουν δηλαδή άδεια κυκλοφορίας για την Ελλάδα, να είναι πιστοποιημένα για 
απολύμανση χώρων και επιφανειών, να είναι κατάλληλα για χρήση σε εσωτερικούς και 
κατοικημένους χώρους και να συνοδεύονται από τα δελτία ασφαλείας των προϊόντων της 
παρασκευάστριας εταιρείας στην Ελληνική γλώσσα. Κατά προτίμηση χρησιμοποιούνται υδατοδιαλυτά 
σκευάσματα, ευρέως φάσματος δράσης, άοσμα, με επιπλέον αντιοσμική δράση, αντιοξειδωτικά, 
αντιδιαβρωτικά και γενικώς ασφαλή προς τις εφαρμοζόμενες επιφάνειες και εντελώς ακίνδυνα για 
τον άνθρωπο. Πρέπει να είναι ιδανικά στην καταπολέμηση και την πρόληψη των επιμολύνσεων από 
μύκητες, βακτήρια, ιούς και μικροοργανισμούς περιλαμβανομένων των σακχαρομυκήτων, 
σαλμονέλας, στρεπτόκοκκων, λιστέρια, e-coli και λοιπών νοσογόνων μικροβίων. Πρέπει να είναι 
άμεσης δράσης και αποτελεσματικότητας και να είναι σταθερά στο φως και τη θερμοκρασία. Όταν 
πρόκειται για απολύμανση επιφανειών σε χώρους προετοιμασίας τροφίμων (π.χ. σχολικές αίθουσες 
σίτισης μαθητών) πρέπει να επιλέγονται σκευάσματα χωρίς χρωστικές, χωρίς άρωμα και να έχουν 
έγκριση από τον ΕΟΦ ειδικά για απολύμανση σε χώρους τροφίμων.  
Η εφαρμογή τους γίνεται είτε με ψεκασμό είτε με επάλειψη ή με εμβάπτιση είτε με υποκαπνισμό, 
αναλόγως της περίπτωσης, από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό του αναδόχου. Η μέθοδος που 
θα επιλεγεί ανά περιστατικό πρέπει να είναι σύμφωνη με τις οδηγίες της ετικέτας του σκευάσματος 
και αποτελεί εξ ολοκλήρου ευθύνη του αναδόχου η μέθοδος και η εφαρμογή. Η εφαρμογή 
επαναλαμβάνεται όσες φορές χρειαστεί ώστε να επιτευχθεί ικανοποιητικό αποτέλεσμα.  
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(V) ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Η συνολική διάρκεια της παρεχόμενης υπηρεσίας για την απολύμανση και καταπολέμηση τρωκτικών 
και εντόμων στη Δ.Ε. Πατρέων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) ημερολογιακούς μήνες από την 
υπογραφή της σύμβασης, όπως ορίζεται στη σχετική Διακήρυξη του διαγωνισμού με δυνατότητα 
παράτασης. Η εκτέλεση των εργασιών θα είναι συνεχής, καθ’ όλο το χρόνο και αν κριθεί απαραίτητο, 
θα συμπεριλαμβάνονται οι ημέρες του Σαββάτου και της Κυριακής.  
Στην επόμενη σελίδα παρατίθενται οι Πίνακες με τα διαθέσιμα στην Υπηρεσία μας στοιχεία των 
Σχολικών Συγκροτημάτων, Δημοτικών Κτιρίων και Δημοτικών Γηπέδων της Δ.Ε. Πατρέων. Τα στοιχεία 
αυτά είναι η επωνυμία, η ταχυδρομική διεύθυνση κάθε κτιρίου, καθώς και οι τηλεφωνικοί αριθμοί. Οι 
πίνακες είναι ενδεικτικοί του αριθμού των κτιρίων και γραφείων, μέχρι την ημέρα σύνταξης της 
παρούσας μελέτης και μπορεί να αναπροσαρμοστούν αναλόγως των αιτημάτων και τυχόν 
τροποποιήσεων ή μετεγκαταστάσεων κτιρίων. Επισημαίνεται ότι κάθε αύξων αριθμός σχολικού και 
δημοτικού συγκροτήματος επιμετρείται ως ένα κτίριο, ανεξαρτήτως τετραγωνικών μέτρων κάλυψης, 
βοηθητικών κτιρίων, ορόφων, εξωτερικών χώρων, αύλιων χώρων κλπ.  
 
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος, να προσκομίσει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία συνολική έκθεση πεπραγμένων που θα 
περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν, τα αποτελέσματα των ελέγχων, καθώς και 
ανάλυση των στοιχείων και τα συμπεράσματα. 
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ της Δ.Ε. ΠΑΤΡΕΩΝ   

ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 

Κεντρικός Τομέας 

Α/Α Σχολείο Ταχ. Διεύθυνση Τηλέφωνο 

1 35ο Νηπιαγωγείο 
2ο Ειδικό Δημοτικό  

Τέρμα Νόρμαν 2610 453-698 

2 6ο Λύκειο Νόρμαν 57 2610 421-200 

11ο Λύκειο 2610 453-575 

3 26ο Δημοτικό Αγίας Σοφίας 37 2610 421-286 

4 2ο ΕΠΑΛ Τέρμα Αγίας Σοφίας 2610 461-721, 430-898 

5ο ΕΠΑΛ 2610 436-622 

6ο ΕΠΑΛ 2610 454-881 

2ο ΣΕΚ 2610 461-723 

5 1ο Γυμνάσιο Έλληνος Στρατιώτου & Αγίας Σοφίας 2610 422-250 

6ο Γυμνάσιο 2610 432-865 

6 11ο Δημοτικό Ρήγα Φεραίου & Σατωβριάνδου 2610 220-955 

6ο Νηπιαγωγείο 2610 225-589 

7 Ενιαίο Εσπερ. Λύκειο Ασημάκη Φωτήλα 32 2610 339-981 

3ο Γυμνάσιο 2610 329-991 

7ο Γυμνάσιο 2610 321-767 

8 5ο Δημοτικό  Γεωργίου Ολυμπίου 89 2610 321-707 

9 8ο Δημοτικό Γερμανού 186 2610 275-735 

10ο Νηπιαγωγείο 2610 276-508 
2610 623-319 

10 9ο Δημοτικό Γερμανού 184 2610 226-577, 276-222 

12ο Νηπιαγωγείο 2610 625-873 

11 55ο Δημοτικό Άθω 18 2610 328-877 

32ο Νηπιαγωγείο 2610 340-130 

66ο Νηπιαγωγείο 2610 342-135 

12 Πειραματικό Γυμνάσιο Άθω & Τύμφης (& Αξαρλιάν) 2610 333-287 

Πειραματικό Λύκειο 2610 333-808 

2ο Λύκειο 2610 322-394 

2ο Εσπερινό Γυμνάσιο 2610 311-585 

13 42ο Δημοτικό Στροφάδων & Ρ. Κωχ 2610 223-118 
27ο Νηπιαγωγείο   2610 223-118 

14 71ο Νηπιαγωγείο Πιττακού 45 2610 642-512 

    2610 641868 

15 4ο Ειδικό Δημοτικό Σχ. Στροφάδων & Αλ. Σβάιτσερ 
(Μενούνου) 

2610 526-232 

16 13ο Δημοτικό Αγίας Τριάδος 70 2610 321-110 

1ο Νηπιαγωγείο 2610 328-278 

17 7ο Δημοτικό Πλατεία Ανδρούτσου 97 2610 271-366 + fax 

17ο Νηπιαγωγείο 2610 222-130 

18 13ο Λύκειο Κανακάρη 58 2610 222-696, 222-
503fx 

1ο Εσπ. Γυμνάσιο 2610 220-934 

9ο Γυμνάσιο 2610 277-485 

19 10ο Δημοτικό  Κορίνθου 335 2610 321-768 

20 2ο Δημοτικό Μαιζώνος 26 (Στρούμπειο) 2610 274-185 

15ο Νηπιαγωγείο 2610 222-366 

21 2ο Γυμνάσιο   Μαιζώνος 156 2610 322-407 

    

22 6ο Δημοτικό Σολωμού 57 2610 322-077 
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19ο Δημοτικό 2610 323-994 

44ο Νηπιαγωγείο 2610 311-946 

23 3ο Νηπιαγωγείο Δημ. Υψηλάντη 34Α  2610 338-808 

24 3ο Δημοτικό Παντοκράτορος 3 2610 221-075 

5ο Νηπιαγωγείο 2610 274-751 

25 25ο Νηπιαγωγείο Πλ. Παντοκράτορος 49 2610 226-049 

26 56ο Δημοτικό Κύπρου & Δοϊράνης 36 2610 424-821 

26ο Νηπιαγωγείο 2610 428-467 

18ο Νηπιαγωγείο 2610 427-105 

36ο Νηπιαγωγείο 2610 427-368 

27 7ο Νηπιαγωγείο Παναχαϊκού 39 2610 327-407 

28 54ο Νηπιαγωγείο Παναχαϊκού 51 2610 334-150 

29 8ο Νηπιαγωγείο Αθηνών 77 2610 437-656 

30 33ο Νηπιαγωγείο Παπαφλέσσα 32 2610 321-584 

31 56ο Νηπιαγωγείο  Ναυμαχίας Έλλης 89 2610 437-181 

32 4ο Δημοτικό 
(Ρούφειο) 

Γ. Ρούφου 62 2610 275-494 

33 3ο Ειδικό Δημοτικό 
Σχολείο 

Μιαούλη 42 (πρώην ΠΙΚΠΑ) 2610 346-440 

3ο Ειδικό Νηπιαγωγείο  2610 642-482 

34 8ο Γυμνάσιο   Τέρμα Ιωνίας 134 2610 330-866 

35 46ο Νηπιαγωγείο Βασιλειάδου 5  2610 333-880 

36 15ο Δημοτικό Καλαβρύτων & Νικαίας   2610 321-553 

37ο Νηπιαγωγείο 2610 327-312 

37 17ο Δημοτικό Πόντου 70  2610 323-109 

2ο Νηπιαγωγείο 2610 330-004 

  

38 1ο Δημοτικό  Όσσης 2-4 2610 271-726 

Αρκτικός Τομέας 

39 13ο Γυμνάσιο Αυστραλίας 62 2610 424-543 

40 9ο Λύκειο Αυστραλίας 62 2610 431-359, 433-
376 

 4ο ΕΠΑΛ      2610 422-151, 2610 
438-103 

41 49ο Δημοτικό Πάροδος Αυστραλίας 41 & Μαρ. 
Κοτοπούλη 24 

2610 421-256 

48ο Νηπιαγωγείο 2610 433-781  

42 16ο Δημοτικό  Κωστή Παλαμά & Αγ. Κων/νου Αγυιάς 2610 421-034 

43 48ο Δημοτικό  Αχέροντος 5  2610 425-467 

44 16ο Νηπιαγωγείο  Β. Κορνάρου 55 2610 424-504 

45 34ο Δημοτικό Πανεπιστημίου & Αλεξανδρουπόλεως 2610 420-954 

46 23ο Δημοτικό Πανεπιστημίου 67 2610 421-053 

76o Νηπιαγωγείο  2610 490-253 

47 39ο Νηπιαγωγείο  Ανθούπολη, Πανεπιστημίου έναντι 
Τροχαίας 

2610 429-965 

48 1ο Λύκειο 
15ο Γυμνάσιο 

Ανθούπολη, έναντι Τροχαίας 2610 422-044 
2610 420-860 

49 Ειδικό Επαγγελματικό 
Γυμνάσιο και Λύκειο 

Ανθούπολη 2610 420-088 

50 59ο Δημοτικό Κοζάνης 318, Σκιόεσσα (Βούντενη) 2610 459-171 

51 65ο Νηπιαγωγείο  Αγίου Δημητρίου 301, Σκιόεσσα 
(Βούντενη) 

2610 459-022 

52 47ο Νηπιαγωγείο Ανθεμίου 4 2610 433-454 
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53 68ο Νηπιαγωγείο Ανθεμίου 3 2610 455-088 

35ο Δημοτικό  2610 425-142 

54 19ο Νηπιαγωγείο Αχαϊκής Συμπολιτείας 42  2610 428-581 

55 1η ΕΠΑΣ 
Σχολείο Δεύτερης 
Ευκαιρίας Πάτρας 

Αχαϊκής Συμπολιτείας 20 2610 424-085 
2610 462-086 

2610 423-433 

56 50ο Δημοτικό Ραγκαβή 18, Κοτρώνι 2610421-055 

41ο Νηπιαγωγείο 2610 427-206 

57 43ο Νηπιαγωγείο  Αρέθα & Θωμόπουλου 2610 434-898 

58 16ο Γυμνάσιο Κορυδαλλέως 13 2610 433-688 

59 62ο Δημοτικό Αρήτης 1  2610 429-056 

49ο Νηπιαγωγείο 2610 422-882 

60 64ο Δημοτικό  Αμερικής 8 2610 429-213, 437-
701 

53ο Νηπιαγωγείο 2610 451-122 

61 43ο Δημοτικό Αρέθα 180 2610 424-741 

62 75o Νηπιαγωγείο  Αθηνών 266, Έξω Αγυιά 2610 451-319 

63 Νηπ. Κωφών-
Βαρηκόων 

Διοδώρου 11 2610 454-423 

& 3/θ Ειδικό Δημοτικό 2610 461-272 
64 Εργαστήριο Ειδικής 

Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης & 
Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.)   

2610 341-401 

65 40ο Δημοτικό Θεοφράστου 49 & Πλουτάρχου 2610 422-800 

38ο Νηπιαγωγείο 2610 422-913 

66 34ο Νηπιαγωγείο  Αλφειού 8  2610 432-047 

67 21ο Γυμνάσιο Θερμοπυλών & Ανθεμίου 2610 426-851 

Ανατολικός Τομέας 

68 29ο Νηπιαγωγείο  Αιόλου 50 2610 275-403 

69 5ο Γυμνάσιο Μαραγκοπούλου 2 2610 223-289 

5ο Λύκειο 2610 223-073 

4ο Γυμνάσιο 2610 222-833 

70 25ο Δημοτικό Μαραγκοπούλου 30 2610 271-857 

30ο Νηπιαγωγείο 2610 270-212 

67ο Νηπιαγωγείο 2610 623-891 

71 12ο Λύκειο  Λεωφόρος Ελ. Βενιζέλου 196 - 
Κουκούλι 

2610 330-414 

72 1ο ΕΠΑΛ Γεωργίου Σεφέρη 1 - Κουκούλι 2610 643-156, 643-
137 

9ο ΕΠΑΛ   2610 643-156, 643-
137 

73 7ο ΕΠΑΛ 
2η ΕΠΑΣ 
1ο ΣΕΚ 

Καβάφη & Εγγονόπουλου 2610 643-124, 643-
118 

2610 643-115 
2610 643-146 

74 41ο Δημοτικό Μαραθωνομάχων 40 2610 641-534 

31ο Νηπιαγωγείο Μαραθωνομάχων 38 2610 641-096 

75 Μουσικό Γυμνάσιο Μαραθωνομάχων, Πάροδος ΕΒ 30, 
Εγλυκάδα  

2610 641-604 

Μουσικό Λύκειο  2610 641-800 

76 20ο Γυμνάσιο Αριστοτέλους 63, Περιβόλα 2610 640-750 

77 44ο Δημοτικό  Αριστοτέλους & Νικομάχου, Περιβόλα 2610 640-385 

78 28ο Νηπιαγωγείο Πάροδος Αριστοτέλους 2610 640-352 

79 45ο Δημοτικό Άγγελου Σικελιανού 181 2610 643-765 
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23ο Νηπιαγωγείο Θεοτοκοπούλου 135 2610 643-790 

 Ειδικό Επαγγελματικό 
Γυμνάσιο και Λύκειο 

Θεοτοκοπούλου & Επιφανείου 2610 641-962 
2610 641-963 

80 20ο Δημοτικό  
20ο Νηπιαγωγείο 

Ναυπάκτου 29, Αρόη 
Αγ. Κων/νου 21, Αρόη 

2610 279-746 
2610 225-300 

81 18ο Γυμνάσιο Κορώνης & Στρ. Κων/νοπούλου 2610 226-779 

82 4ο Λύκειο  Αρόης 11 2610 271-918,620198 

83 21ο Δημοτικό Γερβ. Παρασκευοπούλου 1 2610 274-472 

22ο Νηπιαγωγείο 2610 277-218 

69ο Νηπιαγωγείο 2610 277-218 

84 17ο Γυμνάσιο Γερβ. Παρασκευοπούλου 3 2610 274-927 

85 40ο Νηπιαγωγείο Ι. Δαμασκηνού 24 2610 623-748 

46ο Δημοτικό 2610 271-267 

86 65ο Δημοτικό Ιωάννη Βιτσάρη 6, Μακρυγιάννη 2610 328-747 

59ο Νηπιαγωγείο 2610 334-928 

87 2ο Ειδικό Δημοτικό Ποτίδαιας 31 2610 311-466 

2ο Ειδικό 
Νηπιαγωγείο 

Νότιος Τομέας 

88 51ο Δημοτικό Κρεστένων 14 2610 521-189 
24ο Νηπιαγωγείο 2610 525-639 

89 14ο Γυμνάσιο Ακτή Δυμαίων 133-135 2610 520-414 

10ο Λύκειο 2610 526-783,524-300 

90 14ο Δημοτικό Ακτή Δυμαίων 51 & Κερασόβου 2610 321-467 

4ο Νηπιαγωγείο 2610 324-849 

91 36ο Δημοτικό Ταντάλου & Παρ. ΒΘ 69 2610 521-977 

11ο Νηπιαγωγείο 2610 523-358 

92 22ο Δημοτικό Λεύκας 149 2610 520-107 

50ο Νηπιαγωγείο  2610 523-435 

93 9ο Νηπιαγωγείο Ματρόζου 12 2610 342-939 

94 73ο Νηπιαγωγείο  Γ. Θεοχάρη 2 2610 316-618 

95 33ο Δημοτικό Ακρωτηρίου 83 2610 361-099 

96 67ο Δημοτικό  Γοργοποτάμου 115 & Ανθείας 2610 326-948 

97 12ο Γυμνάσιο Αλ. Παπαναστασίου & Γοργοποτάμου 
52 

2610 337-174 

2610 341-370 

98 52ο Δημοτικό  
 
51ο Νηπιαγωγείο 

Ουρανού 22 - Κρύα Ιτεών 2610 327-278 
fax 2610 339-424 

2610 325-744 

99 24ο Δημοτικό Ανθείας 195 2610 325-212 

100 19ο Γυμνάσιο  Κορωνού & Λαοκόοντος 2610 342-023 

101 58ο Νηπιαγωγείο Θουκυδίδου & Περσεφόνης 2610 339-154 

18ο Δημοτικό 2610 337-964 

Ειδικό Δημ. Τυφλών 2610 341-698 

Ειδικό Νηπ. Τυφλών 2610 341-698 

102 47ο Δημοτικό Μιχαήλ Σούτσου 24 2610 322-712 

14ο Νηπιαγωγείο 2610 318-887 

103 62ο Νηπιαγωγείο Παρμενίδου 12 2610 336-314 

12ο Δημοτικό 2610 321-778, 314276 

104 7ο Λύκειο   Σουνίου 111-115 2610 322-116 

105 3ο Λύκειο Αγ. Ιωαν Πράτσικα 2 & Βενιζέλου 2610 322-190, 316875 

3ο Εσπερινό ΕΠΑΛ 2610 346-887, 346889 

106 29ο Δημοτικό  Αμαζόνων 32 2610 321-587 

107 54ο Δημοτικό Κομνηνών & Βέτσου 2610 333-312 
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61ο Νηπιαγωγείο 2610 338-005 

108 60ο Δημοτικό Τέρμα Αντιγόνης  2610 329-427 

42ο Νηπιαγωγείο 2610 334-454 

57ο Νηπιαγωγείο 2610 321-784 

109 1ο Ειδικό Δημοτικό Ιππολύτης 8 2610 330-388 

Ειδικό Νηπιαγωγείο 2610 312-947 

110 8ο Λύκειο Αλονήσου 109 2610 323-184 

111 11ο Γυμνάσιο Κυθήρων & Σκιάθου  2610 328-128 

112 32ο Δημοτικό Σαμοθράκης & Σκιάθου 2610 313-453 

21ο Νηπιαγωγείο 2610 322-350 

113 55ο Νηπιαγωγείο  Δωδώνης 33 2610 310-058 

114 52ο Νηπιαγωγείο Μιλήτου 2, εργατικές κατοικίες 
Ταραμπούρα 

2610 338-527 

61ο Δημοτικό 2610 329-856 

115 10ο Γυμνάσιο  Ετεοκλέους 33 2610 333-298 

116 45ο Νηπιαγωγείο Πρέσπας 17 - Τέρψη 2610 343-176 

60ο Νηπιαγωγείο 2610 343-176 

117 53ο Δημοτικό Αλ. Παπαναστασίου  & Ευβοίας 30 2610 327-048 

13ο Νηπιαγωγείο 2610 322-868,311-882 

Τοπική Κοινότητα Σουλίου 

118 72ο Νηπιαγωγείο Ρωμανού Πατρών 2610 641-905 

119 39ο Δημοτικό Σούλι  2610 640-147,641-839 

70 Νηπιαγωγείο 2610 640-543 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 

Κεντρικός Τομέας 

Α/Α Δημοτικά κτίρια Ταχ. Διεύθυνση Τηλέφωνο 

1 Δημαρχείο  Μαιζώνος 108 2613 610350 

2 Υπηρεσίες Δήμου (Δ/νση Οικονομικών 
υπηρεσιών, Δ/νση Διαχείρισης 
Προσόδων & Δημοτικής Υπηρεσίας, 
Δ/νση Τοπικής Οικονομίας) 

Μαιζώνος 147 & Βότση   

3 Υπηρεσίες Δήμου (Δ/νση 
Προγραμματισμού, Οργάνωσης & 
Πληροφορικής, Τμήμα Δημοτικής 
Περιουσίας) 

Παντανάσσης 28 2613 610320 
2610 610102  

4 Υπηρεσίες Δήμου (Δ/νση Αρχιτεκτονικού 
Έργου, Γραφείο Πολιτικής Προστασίας 
κλπ) 

Βότση 27  2610 339452 

5 Υπηρεσίες Δήμου (Δ/νση Καθαριότητας – 
Ανακύκλωσης & Μηχανολογικού 
Εξοπλισμού, Γραφείο Τεχνικού 
Ασφαλείας) 

Μιαούλη 100 2613 610205 

6 Υπηρεσίες Δήμου (Δ/νση Αρχιτεκτονικού 
Έργου – Η/Μ, Δ/νση Έργων Υποδομής, 
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Δ/νση 
Εξυπηρέτησης Πολιτών) 

Παντανάσσης 30   

7 - Γραφείο ΚΕΠ  
- Αίθουσες  χορευτικού 

Παλαιό Λιμάνι 2610 243401 

8 - Γραφείο ΚΕΠ 
- Αίθουσα Τμήματος Αρχείου 
Πολεοδομίας & Γεωπληροφορικής 

Παλαιό Λιμάνι 2610-623874 & 
2610-273817 

9 Τμήμα Πρασίνου Αροανείων & Άθω, Λάγγουρα 2610 317940 

10 Τμήμα Διαχείρισης Υλικού Αγίου Διονυσίου 12 2613 610298 
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Αποθήκες Δήμου  

11 Τμήμα Διαχείρισης Λιμενικής Ζώνης Ηρώων Πολυτεχνείου 52-54 2610 435274 

12 Γραφεία Κεντρικού Τομέα Μαιζώνος 19 (Αρσάκειο) 2610 438466 

13 Πλατεία Γεωργίου σε οικίσκο του Η/Φ με 
πολλά καλώδια 

πλατεία Γεωργίου Α΄ 2610-362141 

14 Τουαλέτες πλατείας Γεωργίου Α΄ επί της πλατείας 
Κορίνθου & 
Γεροκωστοπούλου 

  

15 Τουαλέτες πλατείας Εθνικής Αντίστασης 
(Όλγας)  

Αράτου & Μαιζώνος   

16 Τουαλέτες πλατείας Υψηλών Αλωνίων  τέρμα Κανάρη κάτω από 
πλατεία 

  

17 Είσοδοι καταφυγίων κάτω από την 
πλατεία Υψηλών Αλωνίων 

(Αθανασίου Διάκου μεταξύ 
Μιαούλη & Τριών Ναυάρχων) 

  

18 Εκθεσιακός & Συνεδριακός Χώρος 
"Αγορά Αργύρη" 

Αγίου Ανδρέου & Ζαΐμη   

Αρκτικός Τομέας 

19 Α΄ Δημοτικό Κοιμητήριο Πανεπιστημίου & Αμερικής 2610 422089 

20 ΧΥΤΑ (χώρος της Ξερόλακκας)   2610 461150, 339007 

21 Χώροι πλαζ (εκτός χώρου ΚΟΔΗΠ)     

22 Γραφεία Αρκτικού Τομέα Πλατεία εργατικών κατοικιών  
Νέου Δρόμου αρ. 4 

2610 430984 

23 Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής του 
Δήμου Πατρέων "Πάνος Μυλωνάς" 

οδός Κανελλοπούλου 2610-421850 
2610-623348 

24 Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας  Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών αρ. 
15, 3ος όροφος  

 2610-462053 

Ανατολικός Τομέας 

25 Γραφεία Ανατολικού Τομέα Εγλυκάδος 98 2610 225031 

26 Αποθήκες Δήμου  Θουρίας 2610 330660 

27 Παμπελοποννησιακό Στάδιο Πατρών Κλάους, Κουκούλι 2610 644172 

28 Εγκαταστάσεις γηπέδου Αλεξιώτισσας Παπάγου & Λοχ. Μενούνου    

Νότιος Τομέας 

29 Υπηρεσίες Δήμου, Κεντρικό Κτίριο : 
- αίθουσες Δημοτικού Συμβουλίου κλπ 
στο ισόγειο 
- Γραφεία στο ισόγειο (Δ/νση Έργων 
Υποδομής, Δ/νση Αρχιτεκτονικού Έργου) 
- Γραφεία Δ/νσης Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας & Πρασίνου στον 1ος όροφο 

Ακτή Δυμαίων 50 
(εγκαταστάσεις πρώην 
εργοστασίου Λαδόπουλου) 

2610 329069 

30 Υπηρεσίες Δήμου : 
- Αποθήκες Υλικού Ηλεκτροφωτισμού, 
- Αποθήκη Ξυλουργείου και  
- Γραφεία Τμήματος Η/Φ 

Ακτή Δυμαίων 50 
(εγκαταστάσεις πρώην 
εργοστασίου Λαδόπουλου) 

  

31 Β΄ Δημοτικό Κοιμητήριο Μεγάλου Σπηλαίου, Λεύκα 2610 521020 

32 Γραφεία Νοτίου Τομέα Αιήτου 3 2610 331663 

33 Αποδυτήρια Γηπέδου Ζαρουχλεΐκων 
"Ατρόμητος" 

συνοικία Ροδοπούλου, τέρμα 
Ερέτριας, Ορχομενού & 
Αβύδου 

  

34 Αθλητικές εγκαταστάσεις ΣΕΓΑΣ Τεμπών & Οδ. Ελύτη   

35 Ξενώνας Φιλοξενίας (ΕΣΠΑ)   

36 Μία αίθουσα αποθήκης υλικού της 
πρώην ΤΥΔΚ που στεγάζεται στο ισόγειο 
του κτιρίου της ΑΔΕΠ 

Βενιζέλου & Σολωμού 2610-312748 

37 Κτίρια και υπαίθριοι χώροι Παλαιών Ακτή Δυμαίων 2613-610320 
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Σφαγείων Πατρών 

38 
 

Συνεργείο Πινακίδων παραπλεύρως 
Δημοτικών Σφαγείων 

Ακτή Δυμαίων  

39 Γραφεία Τοπικής Κοινότητας Σουλίου Κοιμ. Θεοτόκου 13, Σούλι 2610 640157 

40 Γραφεία Τοπικής Κοινότητας Ελεκίστρας 
και  
Κτίριο Δημοτικού Σχολείου  

  

 
ΤΜΗΜΑ Β:  Μυοκτονία και απεντόμωση στη Δ.Ε. Ρίου 

Για την παρεχόμενη υπηρεσία του παρόντος Τμήματος Β, ισχύουν κατ’ αναλογία όσα 
περιγράφονται παραπάνω στο Τμήμα Α, με περιοχή εφαρμογής τα διοικητικά όρια της Δημοτικής 
Ενότητας Ρίου του Δήμου Πατρέων.  

Στις επόμενες σελίδες παρατίθενται οι Πίνακες με τα διαθέσιμα στην Υπηρεσία μας στοιχεία 
των Σχολικών Συγκροτημάτων, Δημοτικών Κτιρίων και Δημοτικών Γηπέδων της Δ.Ε. Ρίου. Κατ’ 
εκτίμηση θα τοποθετηθούν 120 δολωματικοί σταθμοί στα 19 Σχολικά Κτίρια - Συγκροτήματα, στα 13 
Δημοτικά κτίρια & γήπεδα και στους κοινόχρηστους χώρους.  

 
ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ & ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ Δ.Ε. ΡΙΟΥ  

 
ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ Δ.Ε. ΡΙΟΥ 

Α/Α Σχολείο Ταχ. Διεύθυνση Τηλέφωνο 

1 1ο Δημοτικό Ψαθοπύργου 
Νηπιαγωγείο Ψαθοπύργου 

Ψαθόπυργος 2610 931232 

2 Δημοτικό Δρεπάνου 
Νηπιαγωγείο Δρεπάνου 

Δρέπανο 2610 931463 

3 Δημοτικό Αραχωβιτίκων 
Νηπιαγωγείο Αραχωβιτίκων 

Αραχωβίτικα 2610 931489 
2610 931021 

4 Δημοτικό Αγίου Βασιλείου Αγίου Βασιλείου προαύλιο Ιερού 
Ναού 

2610 991546 

5 Νηπιαγωγείο Αγίου Βασιλείου  Ομήρου 21, Άγιος Βασίλειος 2610 992292 

6 Δημοτικό Άνω Καστριτσίου 
Νηπιαγωγείο Άνω Καστριτσίου 

Άνω Καστρίτσι 2610 936111 
2610 936128 

7 Δημοτικό Κάτω Καστριτσίου Πανεπιστημιούπολη 2610 991961 

8 Νηπιαγωγείο Κάτω Καστριτσίου  Υπαπαντής, παραπλεύρως Ιερού 
Ναού & παιδική χαρά οικισμού 
Κάτω Καστριτσίου 

2610 993107 

9 Δημοτικό Ρίου 
1ο Νηπιαγωγείο Ρίου 

Σώμερσετ 125, Ρίο 
Ζωγράφου 125 & Σώμερσετ 

2610 991260 
2610 991129 

10 2ο Νηπιαγωγείο Ρίου Λ. Πετμεζά (Χαράδρου) & 
Ομήρου 

2610 995725 

11 Δημοτικό Σελλών 
Νηπιαγωγείο Σελλών 

Σελλά 2610 998473 

12 Δημοτικό Ακταίου Αγ. Βαρβάρας 10 2610 991447 

13 Νηπιαγωγείο Ακταίου Αγ. Βαρβάρας 48 2610 995731 

14 Γυμνάσιο Αγίου Βασιλείου Πλατάνι 2610 994036 

15 Γυμνάσιο Καστριτσίου Ανώνυμη οδός (παραπλεύρως 
ΓΕΛ Καστριτσίου)  

2610 993995 

16 Γυμνάσιο Ρίου 
ΓΕΛ Ρίου 

Ρίο, οδός Ζωγράφου & Κοραλίας 
Αντωνοπούλου 

2610 992394 
2610 992402 

17 ΓΕΛ Καστριτσίου Γεωργίου Παπανδρέου - 
Καστρίτσι 

2610 995483 

18 1/θ Π. Νηπιαγωγείο ΑΕΙ 
Πειραματικό Γυμνάσιο  
Πειραματικό Λύκειο 

Πανεπιστημιούπολη 2610 992953 
2610 429426, 431950 

2610 431509 



ΑΔΑ: Ψ1ΑΠΩΞΙ-94Ζ



63 
 

19 8/θ Πειραματικό Δημοτικό 
& 2/θ Πειραματικό Δημ. Σχ. ΑΕΙ 

Πανεπιστημιούπολη 2610 990430, 992953 
2610 992100 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ Δ.Ε. ΡΙΟΥ 

Α/Α Δημοτικά κτίρια Ταχ. Διεύθυνση Τηλέφωνο 

1 Δημοτική Ενότητα Ρίου 
Αγροτικό Ιατρείο Ρίου 
Τμήμα Καθαριότητας Δ.Ε. Ρίου 

Αθηνών 8, Ρίο 2613 602608 

2 Δημοτική Κοινότητα Αγ. Βασιλείου Αγ. Βασιλείου 2610 992642 

3 Τοπική Κοινότητα Ακταίου Αγ. Βαρβάρας (κεντρική 
πλατεία 
Γκολφινοπούλου) 

2610 910205 

4 Τοπική Κοινότητα Πλατανίου  
& Αγροτικό Ιατρείο 

Αγίου Νικολάου 9, 
Πλατάνι Ρίο 

 

5 Τοπική Κοινότητα Σελλών Σελλά   

6 Τοπική Κοινότητα Αργυράς  Αργυρά  

7 Τοπική Κοινότητα Πιτίτσης  2610 995975 

8 Τοπική Κοινότητα Αραχωβιτίκων Παλαιά Εθνική Οδός 2610 931258 

9 Τοπική Κοινότητα Δρεπάνου  2610 931940 

10 Τοπική Κοινότητα Ψαθοπύργου   

11 Τοπική Κοινότητα Άνω Καστριτσίου Άνω Καστρίτσι  

12 Τοπική Κοινότητα Κάτω Καστριτσίου   

13 Γήπεδο Ρίου   

 
 
ΤΜΗΜΑ Γ:  Μυοκτονία και απεντόμωση στις Δ.Ε. Μεσσάτιδος, Παραλίας & Βραχναιίκων 

Για την παρεχόμενη υπηρεσία του παρόντος Τμήματος Γ, ισχύουν κατ’ αναλογία όσα 
περιγράφονται παραπάνω στο Τμήμα Α, με περιοχή εφαρμογής τα διοικητικά όρια των Δημοτικών 
Ενοτήτων Μεσσάτιδος, Παραλίας και Βραχναιίκων του Δήμου Πατρέων.  

Στις επόμενες σελίδες παρατίθενται οι Πίνακες με τα διαθέσιμα στην Υπηρεσία μας στοιχεία 
των Σχολικών Συγκροτημάτων, Δημοτικών Κτιρίων και Δημοτικών Γηπέδων των Δ.Ε. Μεσσάτιδος, 
Παραλίας και Βραχναιίκων. Κατ’ εκτίμηση θα τοποθετηθούν 250 δολωματικοί σταθμοί σε όλα τα 
Σχολικά Κτίρια - Συγκροτήματα, στα Δημοτικά κτίρια & γήπεδα και στους κοινόχρηστους χώρους.  
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ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ & ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ  
ΤΩΝ Δ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙΔΟΣ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ & ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ 

 
ΣΧΟΛΙΚΑ  ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΑΤΙΔΟΣ 

Α/Α Σχολείο Ταχ. Διεύθυνση Τηλέφωνο 

Δημοτική Κοινότητα Οβρυάς  

1 1ο Δημοτικό Οβρυάς 
1ο Νηπιαγωγείο Οβρυάς 

Νικολάου Ντεβέ 35, Οβρυά 2610-521600 
2610-526685 

2 2ο Δημοτικό Οβρυάς 
2ο Νηπιαγωγείο Οβρυάς 

Ελ. Βενιζέλου 1-3, Οβρυά 2610-524609 
2610-521343 

3 3ο Νηπιαγωγείο Οβρυάς Ηλείας 182, Οβρυά 2610-526075 

4 Γυμνάσιο Οβρυάς Οβρυά 2610-524888 

    

Τοπική Κοινότητα Κρήνης  

5 Δημοτικό Κρήνης 
Νηπιαγωγείο Κρήνης 

Κρήνη 2610-521491 
2610-523666 

    

Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας  

6 Δημοτικό Καλλιθέας 
Νηπιαγωγείο Καλλιθέας 

Καλλιθέα 2610-590171 
2610-590441 

    

Τοπική Κοινότητα Πετρωτού   

7 Νηπιαγωγείο Μαυρομανδήλας Πετρωτό 2610-523546 

    

Δημοτική Κοινότητα Σαραβαλίου  

8 Δημοτικό Δεμενίκων Ζαλόγγου 21, Δεμένικα 2610-520676 

9 1ο Νηπιαγωγείο Δεμενίκων Κ. Βάρναλη 26, Δεμένικα 2610-523964 

10 2ο Νηπιαγωγείο Δεμενίκων Κρεστένων 59, Δεμένικα 2610-526110 

11 Γυμνάσιο Δεμενίκων Ειρήνης & Φιλίας 25 2610-520489 

12 ΓΕΛ Δεμενίκων  Αριστοτέλους & Πλάτωνος 2610-525765 

13 Δημοτικό Σαραβαλίου 
Νηπιαγωγείο Σαραβαλίου 

Κεφαλοβρύσου στον Άγιο 
Βασίλειο Σαραβάλι 

2610-522165 
2610-522002 

14 Γυμνάσιο Σαραβαλίου Γ. Γεννηματά & Μύλου, 
Σαραβάλι 

2610-521450 

    

 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 

Α/Α Σχολείο Ταχ. Διεύθυνση Τηλέφωνο 

Δημοτική Κοινότητα Παραλίας  

15 1ο Δημοτικό Παραλίας 
1ο Νηπιαγωγείο Παραλίας 

Ακάδαντα 1, Παραλία 2610-520194 
 

16 2ο Δημοτικό Παραλίας  
2ο Νηπιαγωγείο Παραλίας 

25ης Μαρτίου 71, Παραλία 2610-522619 
2610-526210 

17 3ο Δημοτικό Παραλίας 
3ο Νηπιαγωγείο Παραλίας 

Εργατικές Κατοικίες Παραλίας 2610-526541 
2610-527301 

18 4ο Νηπιαγωγείο Παραλίας 
 

Αναπαύσεως & Ιωαννίνων 2610-528938 

19 1ο Γυμνάσιο Παραλίας 
ΓΕΛ Παραλίας 

Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών 
Πύργου 

2610-522821 
2610-524660 

20 2ο Γυμνάσιο Παραλίας 
ΕΠΑΛ Παραλίας 

Αθ. Αναγνωστόπουλου 21, 
Παραλία 

2610-526553 
2610-522859 
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Τοπική Κοινότητα Μιντιλογλίου   

21 Δημοτικό Μιντιλογλίου Αγίου Κωνσταντίνου 15, 
Μιντιλόγλι 

2610-520596 

22 Νηπιαγωγείο Μιντιλογλίου Μιντιλόγλι 2610-528970 

    

Τοπική Κοινότητα Ροϊτίκων   

23 Δημοτικό Ροϊτίκων 
Νηπιαγωγείο Ροϊτίκων 

Ροΐτικα 2610-671750 
2610-670863 

    

 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ 

Α/Α Σχολείο Ταχ. Διεύθυνση Τηλέφωνο 

Δημοτική Κοινότητα Βραχναιίκων  

24 Δημοτικό Βραχναιίκων 
Γυμνάσιο Βραχναιίκων 

Βραχναίικα 2610-670322 
2610-670463 

25 1ο Νηπιαγωγείο Βραχναιίκων Σταματίου Παπαδοπούλου 9 2610-671214 

26 2ο Νηπιαγωγείο Βραχναιίκων Βασιλείου Θανοπούλου 20 2610-672331 

27 ΓΕΛ Βραχναιίκων  Βραχναίικα 2610-670852 

    

Τοπική Κοινότητα Τσουκαλεΐκων   

28 Νηπιαγωγείο Τσουκαλεΐκων Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών – 
Πύργου 455 

2610-672452 

    

Τοπική Κοινότητα Καμινίων   

29 Δημοτικό Καμινίων Π.Ε.Ο. Πατρών - Πύργου 601 2610-671592 

30 Νηπιαγωγείο Καμινίων  Π.Ε.Ο. Πατρών - Πύργου 607 2610-671147 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΑΤΙΔΟΣ 

Α/Α Δημοτικό Κτίριο - Γήπεδο Ταχ. Διεύθυνση Τηλέφωνο 

Δημοτική Κοινότητα Οβρυάς  

1 Δημοτικό Κατάστημα  
Εντός στεγάζεται Δημοτικό 
Ιατρείο 

Δημοκρατίας 209, Οβρυά 2613-600916, -919 
2613-600915 

2 Κτίριο Τεχνικών Υπηρεσιών Οδός Δημοκρατίας, 
παραπλεύρως της πλατείας 
Οβρυάς 

» 

3 Κ.Ε.Π. Δ.Ε. Μεσσάτιδος Ηλείας 83, Οβρυά 2610-522468 
2610-526818 

Τοπική Κοινότητα Κρήνης  

4 Δημοτικό Κατάστημα Κρήνης 
Εντός στεγάζεται Δημοτικό 
Ιατρείο 

Κρήνη μέσω τοπικού προέδρου  

Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας  

5 Κτίριο Παλαιού Δημοτικού 
Σχολείου 
Λειτουργεί και ως ιατρείο 

Καλλιθέα μέσω τοπικού προέδρου 

Τοπική Κοινότητα Θέας  

6 Διώροφο δημοτικό κτίριο. Καλλιθέα μέσω τοπικού προέδρου 
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Λειτουργεί και ως ιατρείο 

Τοπική Κοινότητα Πετρωτού   

7 Δημοτικό Κτίριο και Ιατρείο Πατρών Κλάους, Μαυρομανδήλα  μέσω τοπικού προέδρου 

Δημοτική Κοινότητα Σαραβαλίου  

8 Τοπικό Κατάστημα Σαραβαλίου Σαραβάλι 2610-524249 

9 Ιατρείο Δεμενίκων Ούλαφ Πάλμε 2610-520120 

10 Αποδυτήρια γηπέδου 
ποδοσφαίρου Σαραβαλίου 

 μέσω του υπευθύνου των 
γηπέδων 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 

Α/Α Δημοτικό Κτίριο - Γήπεδο Ταχ. Διεύθυνση Τηλέφωνο 

Δημοτική Κοινότητα Παραλίας  

11 Δημοτικό Κατάστημα Παραλίας 
Κ.Ε.Π. Δ.Ε. Παραλίας 

Πατρών Πύργου 60, Παραλία 
(συστεγαζόμενα) 

2613-602502 
2613-602522 
2613-602510 

12 Αποδυτήρια γηπέδου 
ποδοσφαίρου Παραλίας 

 μέσω του υπευθύνου των 
γηπέδων 

13 Αποδυτήρια γηπέδου μπάσκετ 
Παραλίας 

Πατρών – Πύργου & Τζιλιάνου » 

14 Αποδυτήρια γηπέδου μπάσκετ 
εργατικών κατοικιών Παραλίας 

25ης  Μαρτίου & Αθ. 
Αναγνωστόπουλου 

» 

Τοπική Κοινότητα Μιντιλογλίου   

15 Γραφεία Τοπικής Κοινότητας 
Μιντιλογλίου & συστεγαζόμενο 
ιατρείο 

Αγίου Κωνσταντίνου, Μιντιλόγλι μέσω τοπικού προέδρου 

16 Αποδυτήρια γηπέδου 
ποδοσφαίρου Μιντιλογλίου 

Μιντιλόγλι μέσω του υπευθύνου των 
γηπέδων 

Τοπική Κοινότητα Ροϊτίκων   

17 Δημοτικό Κατάστημα Ροϊτίκων 
& συστεγαζόμενο ιατρείο 

Πατρών – Πύργου (παραπλεύρως 
Ι.Ν. Αγίου Κωνσταντίνου 

2610-671070 
2610-670618 

18 Κλειστό Γυμναστήριο Ροϊτίκων και 
παραπλεύρως στα αποδυτήρια 
ανοικτού γηπέδου ποδοσφαίρου 

Οδός Γαλανόπουλου  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ 

Α/Α Δημοτικό Κτίριο - Γήπεδο Ταχ. Διεύθυνση Τηλέφωνο 

Δημοτική Κοινότητα Βραχναιίκων  

19 Δημοτικό Κατάστημα 
Βραχναιίκων 
 
Κ.Ε.Π. Δ.Ε. Βραχναιίκων 

Ελ. Βενιζέλου 41 & Ι. 
Σταυροπούλου, Βραχναίικα 
(συστεγαζόμενα) 

2613-600721 
2613-600700 
2610-670825 

20 Σταυροπούλειο Πνευματικό 
Κέντρο 

Παραπλεύρως γραφείων Δ.Ε.  

21 Αποδυτήρια γηπέδου 
ποδοσφαίρου Βραχναιίκων 

Βραχναίικα μέσω του υπευθύνου των 
γηπέδων 

22 Πρώην Δημαρχείο (κτίριο «ΟΣΕ») Ελ, Βενιζέλου, παραπλεύρως 
νέου κτιρίου Δημοτικού Σχολείου 

μέσω τοπικού προέδρου 

Τοπική Κοινότητα Μονοδενδρίου  

23 Παλαιό Κτίριο Κοινότητας & 
Συστεγαζόμενο ιατρείο & 
«Κέντρο Βιομάζας» εξωτερικά 

Επί της παραλιακής οδού 
Σταυροπούλου 

μέσω τοπικού προέδρου  

Τοπική Κοινότητα Τσουκαλεΐκων   

24 Γραφεία Κοινότητας (3 κτίρια) μέσω τοπικού προέδρου  
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 Τσουκαλεΐκων επί της πλατείας 
του χωριού  



ΑΔΑ: Ψ1ΑΠΩΞΙ-94Ζ



68 
 

ΤΜΗΜΑ Δ:  Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών Δήμου Πατρέων 
 
Σκοπός 
Σκοπός της παρεχόμενης υπηρεσίας, του παρόντος Τμήματος Δ, είναι ο έγκαιρος εντοπισμός των 
εστιών αναπαραγωγής των κωνωποειδών (στο εξής «κουνουπιών»), η διερεύνηση της παρουσίας 
ιδιαίτερα επιβλαβών ειδών κουνουπιών, η μελέτη της δυναμικής του πληθυσμού, η καταγραφή της 
εποχικής διακύμανσης του εντόμου εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πατρέων και η άμεση 
εφαρμογή μέτρων αντιμετώπισης με στόχο τη γενικότερη προστασία της δημόσιας υγείας και της 
ποιότητας ζωής των κατοίκων.  
Ωφελούμενο θα είναι το σύνολο του πληθυσμού του Δήμου Πατρέων, τόσο οι κάτοικοι των περιοχών 
που γειτνιάζουν με εστίες παρουσίας κουνουπιών όσο και οι επισκέπτες αυτών των περιοχών. Πέραν 
της μείωσης της όχλησης και της ταυτόχρονης βελτίωσης της ποιότητας ζωής – διαβίωσης των 
κατοίκων της περιοχής, αναμένονται θετικές συνέπειες στη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας από 
ασθένειες μεταδιδόμενες από τα κουνούπια, οι οποίες είναι πιθανόν να εμφανιστούν και να 
εξαπλωθούν με ολέθριες συνέπειες για τον άνθρωπο. 
Τα στοιχεία που θα προκύψουν από το παρόν πρόγραμμα, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα που θα 
εφαρμοστεί από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2022, θα συντελέσουν στην κατάρτιση 
ενός προγράμματος ορθολογικής διαχείρισης του προβλήματος από το Δήμο για τα επόμενα χρόνια. 
 
Μεθοδολογία – Αντικείμενο του προγράμματος  
1.  Λεπτομερής γεωγραφική χαρτογράφηση της περιοχής και εντοπισμός των δυνητικών σημείων 
παρουσίας και εγκατάστασης των κουνουπιών. 
2. Εγκατάσταση δικτύου παρακολούθησης του πληθυσμού των κωνωποειδών με τη χρήση 
κατάλληλων παγίδων σύλληψης ακμαίων του εντόμου. Ανάλογα με τα προκύπτοντα στοιχεία και 
ειδικά για το Aedes albopictus, είναι δυνατόν να εγκατασταθεί και δίκτυο παρακολούθησης του 
συγκεκριμένου είδους με χρήση κατάλληλων παγίδων ωοτοκίας.  
3.  Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και αξιολόγηση της δυναμικής του πληθυσμού του 
εντόμου στα σημεία εντοπισμού του.  
4.  Προμήθεια και διάθεση για τις ανάγκες του προγράμματος των εγκεκριμένων σκευασμάτων για 
την καταπολέμηση των κουνουπιών και προμήθεια ή μίσθωση του κατάλληλου μηχανοκίνητου 
εξοπλισμού από τον ανάδοχο. 
5.  Πραγματοποίηση επίγειων ψεκασμών για την καταπολέμηση των προνυμφών των κουνουπιών 
στις εντοπισμένες εστίες με στάσιμα νερά. 
6.  Πραγματοποίηση επίγειων ψεκασμών για την καταπολέμηση των ακμαίων κουνουπιών. 
7. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των παγιδεύσεων, των ψεκασμών, επισημάνσεις επί των χαρτών 
και προτάσεις για τη βελτίωση του προγράμματος για την επόμενη χρονιά. 
8. Προαιρετικά, δημιουργία ενημερωτικού εντύπου, της έγκρισης της Υπηρεσίας, προς διανομή και 
ενημέρωση των δημοτών για τα μέτρα πρόληψης, την προστασία τους και τον περιορισμό των εστιών 
αναπαραγωγής κουνουπιών εξαιτίας των καθημερινών συνηθειών ή αναπαραγωγή προς διανομή 
υφιστάμενου ενημερωτικού φυλλαδίου, κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία. 
  
Πεδίο εφαρμογής  
Περιοχές εφαρμογής είναι οι δυνητικές αστικές και περιαστικές εστίες ανάπτυξης, όπως αρδευτικά ή 
αποστραγγιστικά κανάλια ή τάφροι, όχθες ρεμάτων, ποταμών ή ρυακιών, κοίτες χειμάρρων, εκβολές 
αγωγών ομβρίων, πλημμυρισμένες εκτάσεις, γεωργικές εκμεταλλεύσεις, φυσικά συστήματα 
κατακράτησης υδάτων, δεξαμενές συλλογής νερού και αλλού.  
Η εφαρμογή των ψεκασμών για την καταπολέμηση των κουνουπιών γίνεται από το έδαφος, με 
ψεκαστικά συνεργεία με ψεκαστήρες πλάτης ή ψεκαστικά συγκροτήματα, αναλόγως της έκτασης της 
εστίας. 
Ειδικότερα, στις αστικές περιοχές οι παρεμβάσεις περιορίζονται σε κοινόχρηστους χώρους με πυκνή 
βλάστηση, σε εποχιακά πλημμυρισμένες εκτάσεις και σε μεμονωμένα φρεάτια ομβρίων υδάτων, 
κατόπιν αιτήματος δημοτών. Κάθε αίτημα εξετάζεται ξεχωριστά, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες 
τοπικές συνθήκες και αποφασίζεται η εφαρμογή ή μη του ψεκασμού. Ήδη από την εφαρμογή του 
αντίστοιχου προγράμματος για το έτος 2016 (διάρκειας έως τον Ιούλιο 2017) έχουν χαρτογραφηθεί 
περισσότερα από 150 σημεία, προνυμφοκτονίας και ακμαιοκτονίας.  
Ενδεικτικά οι περιοχές εφαρμογής του προγράμματος θα είναι : 
 ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α) του Δήμου Πατρέων στην Ξερόλακκα, 
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 το εσωτερικό του πρώην Camping του Ε.Ο.Τ. στην Αγυιά και τα εξωτερικά αυτού αυλάκια, 
 το έλος της Αγυιάς περιμετρικά και στο εσωτερικό του όσο αυτό είναι δυνατόν, 
 όλοι οι ποταμοί και τα ρέματα – χείμαρροι που διατρέχουν την Πάτρα και σε όλο το μήκος  
      τους εντός των διοικητικών ορίων του Καλλικρατικού Δήμου, 
 η περιοχή γύρω και εντός των παλιών εργοστασίων του Λαδόπουλου και των Παλαιών Σφαγείων,  
 τα Δημοτικά Κοιμητήρια Α΄, Β΄ή/και Σουλίου (κατόπιν σχετικής αξιολόγησης), 
 εξωτερικά του παλιού σκουπιδότοπου στο Ριγανόκαμπο, εξωτερικά του Βιολογικού  
      Καθαρισμού Πατρών και των πρώην Αποθηκών του πρώην ΑΣΟ, 
 οι περιοχές για τις οποίες έχουν γίνει αιτήσεις από τους πολίτες και  
 όσα σημεία δεν προβλέπονται ανωτέρω αλλά θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία. 

 
Το πρόγραμμα που θα εφαρμοστεί είναι δυνατόν να αναθεωρηθεί και αναπροσαρμοστεί 

κατά τη διάρκεια εφαρμογής του, εφόσον απαιτηθεί με βάση τα επιδημιολογικά ή εντομολογικά 
δεδομένα ή άλλα στοιχεία που μπορεί να προκύψουν. 

 
Το Πρόγραμμα αναλυτικά περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια: 
▪ Εντοπισμός εστιών προνυμφών  

Με την ανάθεση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί ο εντοπισμός και η αξιολόγηση των 
εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών στην περιοχή εφαρμογής, αξιοποιώντας και επικαιροποιώντας τα 
δεδομένα των προγραμμάτων των προηγούμενων ετών. Οι εστίες θα αποτυπωθούν σε χαρτογραφικά 
υπόβαθρα, θα επισημανθούν τα σημεία δειγματοληψίας και θα κατασκευαστούν οι επιχειρησιακοί 
χάρτες ή θα ενημερωθούν και επικαιροποιηθούν οι διαθέσιμοι χάρτες του προηγούμενου έτους. Καθ’ 
όλη τη διάρκεια του προγράμματος αξιολογούνται οι εστίες, επικαιροποιούνται οι χάρτες με βάσει τα 
ευρήματα και αναζητούνται νέες εστίες στις περιοχές πέριξ των σημείων των αιτημάτων όχλησης από 
κουνούπια. 
▪ Παρακολούθηση – καταγραφή εμφάνισης και αφθονίας προνυμφών κουνουπιών  
Με βάση τη χαρτογράφηση και τον εντοπισμό υδάτινων συλλογών, ο ανάδοχος θα εκτελεί 
δειγματοληψίες παρουσίας των υδρόβιων σταδίων των κουνουπιών (προνυμφών και νυμφών) σε 
όλες τις περιοχές εκτέλεσης του προγράμματος, σε εβδομαδιαία βάση και με βάση το 
χρονοδιάγραμμα. Βασική μέθοδος πραγματοποίησης αυτών των δειγματοληψιών είναι η χρήση 
προνυμφοσυλλέκτη (dipper) με τη βοήθεια τηλεσκοπικού βραχίονα σε εστίες ανάπτυξης προνυμφών.  
Δειγματοληψίες θα εκτελούνται τόσο στο φυσικό, όσο και στο περιαστικό και αγροτικό σύστημα της 
περιοχής εφαρμογής του προγράμματος. Σε κάθε σημείο δειγματοληψίας γίνεται έλεγχος για τον 
πληθυσμό των προνυμφών, για το στάδιο ανάπτυξης και την κατανομή των γενών των προνυμφών. Η 
ταυτοποίηση των προνυμφών σε επίπεδο γένους γίνεται επί τόπου από το δειγματοληπτικό συνεργείο 
και για το λόγο αυτό, το προσωπικό του αναδόχου πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο. 
Αποτέλεσμα των καθημερινών δειγματοληψιών θα είναι η οριοθέτηση των εστιών αναπαραγωγής 
των κουνουπιών και η καταγραφή της παρουσιαζόμενης αφθονίας των προνυμφών σε κατάλληλα 
έντυπα - ημερολόγια. Με βάση τα παραπάνω, θα καθορίζονται οι απαιτούμενοι ψεκασμοί. 
▪ Εκτέλεση ψεκασμών προνυμφοκτονίας από εδάφους  
Η αντιμετώπιση των προνυμφών των κουνουπιών με βιοκτόνα εφαρμόζεται εγκαίρως (αμέσως μετά 
την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών κουνουπιών) στις υδάτινες εστίες ανάπτυξής τους, ώστε να 
καταπολεμηθεί η πρώτη γενεά των κουνουπιών. Η ακριβής χρονική στιγμή καθορίζεται μετά από τον 
τακτικό έλεγχο των χαρτογραφημένων εστιών ανάπτυξης (μόνιμων ή εποχιακών) από νωρίς της 
άνοιξη, για την ανίχνευση προνυμφών κουνουπιών.  
Κατόπιν του δειγματοληπτικού ελέγχου για την ανίχνευση προνυμφών και από την εκτίμηση των 
ευρημάτων της δειγματοληψίας διεξάγεται ψεκασμός από εδάφους, από κατάλληλα εκπαιδευμένο 
και εξοπλισμένο συνεργείο του αναδόχου με πλήρη ευθύνη του. Για τον ψεκασμό χρησιμοποιείται 
κατάλληλος εξοπλισμός, ο οποίος μπορεί να αποτελείται από τροχήλατα ψεκαστικά συστήματα ή και 
από επινώτιους ψεκαστήρες, χειροκίνητους ή μηχανοκίνητους ανάλογα με τη φύση και το μέγεθος 
της προς ψεκασμό εστίας.     
Κατά τον ψεκασμό δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ομοιόμορφη και σε όλη την έκτασή της κάλυψη της 
εστίας. Επίσης, δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη χρησιμοποίηση κατάλληλων ψεκαστικών 
μηχανημάτων, ώστε το βιοκτόνο να φτάνει στην επιφάνεια του νερού της εστίας και να μην 
παρακρατείται από τυχόν υπάρχουσα βλάστηση. Σε περίπτωση που τα νερά της εστίας προορίζονται 
για άρδευση ή για πότισμα ζώων ή ζουν σε αυτό υδρόβιοι οργανισμοί (π.χ. έλος Αγυιάς), γίνεται με 
ιδιαίτερη προσοχή η επιλογή του σκευάσματος2. 
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Εκτός από τα βιοκτόνα σκευάσματα, δύναται να χρησιμοποιηθούν και προνυμφοκτόνα σκευάσματα 
χωρίς βιολογική ή χημική δράση, τα οποία καταπολεμούν τις προνύμφες των κουνουπιών με μηχανικό 
τρόπο. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για την κυκλοφορία των σκευασμάτων αυτών στην 
ελληνική αγορά δεν απαιτείται ειδική έγκριση από τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος & Ενέργειας, αλλά αρκεί η υποβολή στην αρμόδια Δ/νση Προστασίας Φυτικής 
Παραγωγής του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας της τελικής 
ετικέτας του προϊόντος στα ελληνικά1.   
▪ Έλεγχος αποτελεσματικότητας ψεκασμών προνυμφοκτονίας  
Ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας των ψεκασμών στις εστίες γίνεται δειγματοληπτικά από τον 
ανάδοχο, εντός 24 ωρών από την εκτέλεσή τους, και γίνεται καταγραφή των αποτελεσμάτων.   
▪ Παρακολούθηση όχλησης τέλειων εντόμων  
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρακολουθεί τη διακύμανση του πληθυσμού των ακμαίων 
κουνουπιών στην περιοχή εφαρμογής του προγράμματος καθ’ όλη τη διάρκειά του. Η 
παρακολούθηση αυτή γίνεται με δίκτυο δειγματοληπτικών σταθμών με χρήση παγίδων σύλληψης 
ακμαίων εντόμων, με ή χωρίς προσελκυστικά μέσα. Τα χρησιμοποιούμενα προσελκυστικά μπορεί να 
είναι κάποια πηγή φωτός, μόνη της ή σε συνδυασμό με κάποιο χημικό ελκυστικό (CO2, οκτενόλη κ.ά.) 
ή ξηρό πάγο και τα οποία είναι γενικά επιλεκτικά ως προς το είδος του κουνουπιού. Άλλη μέθοδος 
είναι η προσέλκυση και σύλληψη τέλειων εντόμων με «ανθρώπινο δόλωμα» (Human bait collections). 
Τα δεδομένα συλλογής καταγράφονται και αποτελούν παράγοντες για τη λήψη αποφάσεων και 
διορθωτικών ενεργειών.  
Ο κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας προσκομίζει στο φάκελο της «Τεχνικής Προσφοράς» 
υπεύθυνη δήλωση όπου περιγράφει και δεσμεύεται για τη μέθοδο ή τον τύπο παγίδας που θα 
χρησιμοποιήσει εφόσον ανακηρυχθεί ανάδοχος.  
▪ Εκτέλεση ψεκασμών ακμαιοκτονίας από εδάφους  
Με βάση τα δεδομένα των παγίδων σύλληψης ακμαίων, αποφασίζεται η εκτέλεση ή μη  του 
ψεκασμού ακμαιοκτονίας. Για την καταπολέμηση των τελείων σταδίων (ακμαία) των κουνουπιών 
χρησιμοποιούνται μόνο εγκεκριμένα σκευάσματα2 και εφαρμόζονται με υπολειμματικούς ψεκασμούς 
επιφανειών (όχι υδάτινων επιφανειών) και μόνο από εδάφους.   
Για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος κατά την εργασία του ψεκασμού 
χρησιμοποιείται: 

 ψεκαστικό συγκρότημα χωρητικότητας ψεκαστικού υγρού τουλάχιστον 1000 λίτρων, 

 αναρτώμενο ή συρόμενο, 

 με αναδευτήρα για την εξασφάλιση της ομοιογένειας του ψεκαστικού υγρού, 

 με τουρμπίνα, 

 με ειδικά ακροφύσια και ψεκαστήρες υψηλής πίεσης που να δημιουργούν ομοιόμορφο ψεκαστικό 
νέφος με λεπτά σταγονίδια για την καλύτερη διασπορά του ψεκαστικού υγρού και μεγαλύτερη 
εμβέλεια (τουλάχιστον 30 μέτρα στις περιπτώσεις του έλους, του Χ.Υ.Τ.Α. κ.α.) και  

 με τον απαιτούμενο εξοπλισμό, όπως λάστιχο μήκους 100-300 μέτρων. 
Σε περίπτωση χρησιμοποίησης συγκροτήματος μικρότερης χωρητικότητας, θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται από τον ανάδοχο, με αποκλειστική του ευθύνη, η δυνατότητα συχνής και σύντομης 
επαναπλήρωσής του με νερό.  
Ο χειριστής θα φροντίζει για τη σωστή διασπορά και κάλυψη των προς ψεκασμό περιοχών, την 
ανάδευση του ψεκαστικού υγρού, την έγκαιρη επαναπλήρωση του βυτίου με νερό όταν αυτό 
καταναλώνεται, το πλύσιμο του βυτίου μετά την εφαρμογή του ψεκαστικού υγρού και την προσεκτική 
απόρριψη των υπολειμμάτων ψεκασμού σε χώρους όπου δεν προκαλούν ρύπανση ποσίμων υδάτων ή 
αρδευτικών καναλιών ή καναλιών που απορρέουν στη θάλασσα. 
▪ Αξιολόγηση αποτελεσμάτων  
 Ο ανάδοχος θα πρέπει να συντάσσει σε μηνιαία βάση έκθεση προόδου εργασιών που θα 
περιλαμβάνει μετρήσεις πληθυσμού ανά θέση δειγματοληψίας και τον τρόπο (μέσο και σκεύασμα) 
που χρησιμοποιήθηκε για τη διαχείριση της εστίας παραγωγής προνυμφών, νυμφών και ακμαίων. Η 

                                                           
1 Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. Γ1α/Γ.Π.οικ.19586/7-3-2019 Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας περί Προγραμμάτων 

καταπολέμησης των κουνουπιών, σχετική ενημέρωση και προφύλαξη του κοινού για το έτος 2019. 
2  Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 4162/110911/28-04-2020 έγγραφο της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εγκεκριμένα βιοκτόνα σκευάσματα για την αντιμετώπιση των 
κουνουπιών». 
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ανωτέρω έκθεση θα υποβάλλεται στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία εντός της πρώτης εβδομάδας του 
επόμενου μήνα.  

Μετά το πέρας της περιόδου καταπολέμησης, ο ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει συνολική 
έκθεση εργασιών με τα αποτελέσματα του προγράμματος. Επιπρόσθετα, καταγράφει τις 
επισημάνσεις και παρατηρήσεις του σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες που προέκυψαν κατά 
την εκτέλεση του τρέχοντος προγράμματος, καθώς και τις προτάσεις του για τη βελτίωση του 
υλοποιηθέντος.  
 
Σκευάσματα καταπολέμησης κουνουπιών  
Χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά σκευάσματα καταπολέμησης εντόμων (βιοκτόνα) που έχουν την 
έγκριση κυκλοφορίας για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 4162/110911/28-04-2020 
έγγραφο της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Εγκεκριμένα βιοκτόνα σκευάσματα για την αντιμετώπιση των κουνουπιών» και κάθε 
ανάλογο έγγραφο που θα αφορά το έτος 2020. Τα σκευάσματα είναι κατάλληλα για χρήση σε 
εξωτερικούς, εσωτερικούς και κατοικημένους χώρους, εντελώς ακίνδυνα για τον άνθρωπο, άμεσης 
δράσης και αποτελεσματικότητας και είναι σταθερά στο φως και τη θερμοκρασία. Η χρήση κάθε 
εγκεκριμένου σκευάσματος πρέπει να γίνεται ακολουθώντας πιστά την ετικέτα του και το έντυπο με 
τις οδηγίες ασφαλούς και ορθής χρήσης του, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητά του, αλλά 
και η ασφάλεια για το χρήστη, τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. 

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προμηθευτεί και να διαθέσει το σύνολο των 
απαιτούμενων σκευασμάτων για την επιτυχή εκτέλεση του προγράμματος. Η συνολική διαχείριση των 
σκευασμάτων και των συσκευασιών τους δηλαδή η προμήθεια, η μεταφορά και η αποθήκευσή τους 
πριν και μετά τη χρήση τους, γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τον ανάδοχο σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές ορθής αποθήκευσης και φύλαξης γεωργικών φαρμάκων - βιοκτόνων, ενώ η 
επιβλέπουσα Υπηρεσία μπορεί να διενεργεί κατά τη κρίση της και σε τακτά χρονικά διαστήματα τους 
απαραίτητους ελέγχους καταλληλότητας αυτών των σκευασμάτων. Η χρήση τους γίνεται σύμφωνα με 
τις οδηγίες χρήσεως του σκευάσματος, όπως αυτή ορίζεται από την κατασκευάστρια εταιρεία σε 
συνάρτηση με τη σχετική έγκριση από τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές. 
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Χρονοδιάγραμμα προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών 
Αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης και το πολύ εντός οκτώ (8) ημερολογιακών ημερών, 
κατατίθεται από τον ανάδοχο το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος, για την κατάρτιση του οποίου 
λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) Ο Δήμος Πατρέων αποτελείται από 5 Δημοτικές Ενότητες και απαρτίζεται συνολικά από 34 
τομείς, τοπικές και δημοτικές κοινότητες. 

β) Πριν την έναρξη των ψεκασμών και προκειμένου να καταρτιστούν οι επιχειρησιακοί χάρτες, ο 
ανάδοχος πρέπει να απασχολεί ένα συνεργείο ανά διήμερο ανά δημοτική ενότητα.  

γ) Κατά τη διάρκεια των ψεκασμών, ειδικά της έναρξης των προνυμφοκτονιών, απασχολείται ένα 
συνεργείο ανά ημέρα ανά δημοτική ενότητα (π.χ. ημέρα Δευτέρα δειγματοληψίες και ψεκασμοί στη 
Δ. Ε. Ρίου), ενώ στις άλλες περιόδους είναι δυνατόν να απασχολείται ένα συνεργείο ανά δημοτική 
ενότητα ανά δεκαπενθήμερο.  

δ) Κατά τους μήνες αιχμής (Μάιο έως Οκτώβριο) απασχολούνται σε ημερήσια βάση δύο (2) 
συνεργεία, ένα συνεργείο προνυμφοκτονίας και ένα ακμαιοκτονίας, σε σημεία που καθορίζονται από 
τα στοιχεία και τις δειγματοληψίες. 
Δεν τίθεται περιορισμός στον αριθμό των ψεκαστικών εφαρμογών, καθώς είναι άρικτα συνδεδεμένες 
με τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών, τόσο από τις δειγματοληψίες στα στάσιμα νερά όσο και 
από τις παγίδες σύλληψης ακμαίων κουνουπιών. 
 Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, με απόλυτη ευθύνη του αναδόχου, εντοπίζονται τα καταφύγια 
διαχείμασης των τελείων εντόμων και τα σημεία αυτά ψεκάζονται με κατάλληλα βιοκτόνα πριν από 
την άνοιξη, ώστε να μειώνεται ο πληθυσμός που δίνει την πρώτη γενιά. Είναι δυνατόν να παύουν οι 
εργασίες από μέσα Δεκεμβρίου έως μέσα Φεβρουαρίου, εφόσον τα αποτελέσματα των 
δειγματοληψιών είναι μηδενικά και χωρίς παρουσία εκδύσεων ακμαίων εντόμων. Εφόσον οι καιρικές 
συνθήκες (θερμοκρασία περιβάλλοντος και υδάτων, βροχοπτώσεις κ.ά.) είναι ευνοϊκές για τη 
δραστηριότητα των κουνουπιών, οι εργασίες συνεχίζονται κανονικά σε εβδομαδιαία βάση, πάντα σε 
συνεννόηση με την αρμόδια Υπηρεσία και τον ορισμένο επόπτη παρακολούθησης της σύμβασης.   
Η διάρκεια της παρεχόμενης υπηρεσίας, δηλαδή της εφαρμογής του προγράμματος καταπολέμησης 
κουνουπιών, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) ημερολογιακούς μήνες από την υπογραφή της 
σύμβασης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική Διακήρυξη του διαγωνισμού.  

 
Υποχρεώσεις αναδόχου προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών 
 Ο ανάδοχος υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρεχόμενης υπηρεσίας και μέχρι να 

εκλείψουν οι κίνδυνοι εφαρμογής, στην τήρηση όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας για 
το οικοσύστημα και τη δημόσια υγεία όπως προστατευτικά μέσα, επιλογή κατάλληλων χώρων για 
την παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος κ.ά.. 

 Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης ή εξαιτίας των ψεκαστικών εφαρμογών. 

 Μέσα στις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου είναι και η αντιμετώπιση κάθε έκτακτου 
περιστατικού που θα παρουσιαστεί μέχρι το τέλος της σύμβασης και πάντα σε συνεννόηση με την 
Υπηρεσία. Η αντιμετώπιση σε αυτήν την περίπτωση πραγματοποιείται το πολύ εντός δύο (2) 
ημερολογιακών ημερών από την ειδοποίηση. , ενώ σε αντίθετη περίπτωση εφαρμόζονται οι 
νόμιμες διαδικασίες. 

 Σε περίπτωση καθυστερήσεως έναρξης ή υπέρβασης της προθεσμίας παροχής των υπηρεσιών ή 
μη άμεσης αντιμετώπισης έκτακτου περιστατικου, με υπαιτιότητα του αναδόχου και χωρίς 
τεκμηριωμένη αιτιολογία, επιβάλλεται ποινή σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Συγγραφή 
Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης, η οποία θα παρακρατείται από την αμοιβή του, κατόπιν 
εισήγησης του επόπτη παρακολούθησης της παροχής υπηρεσίας ή της αρμόδιας Δ/νσης.  

 Κατά τη διάρκεια της σύμβασης τηρείται ημερολόγιο παρεχομένων υπηρεσιών, αριθμημένο και 
θεωρημένο από την Υπηρεσία, με υποχρέωση και ευθύνη τήρησης και συμπλήρωσής του από τον 
ανάδοχο, το οποίο ελέγχεται και μονογράφεται από την επίβλεψη. Είναι δυνατόν ο ανάδοχος να 
προτείνει πρότυπο ημερολόγιο παρεχόμενων υπηρεσιών δικής του επιλογής. Για την εφαρμογή 
του θα απαιτηθεί προηγουμένως έγκριση από την επιβλέπουσα Υπηρεσία ή τον επόπτη 
παρακολούθησης της σύμβασης.  

 Καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος ο ανάδοχος υποχρεούται να απασχολεί ένα 
(1) συνεργείο, συγκροτούμενο υποχρεωτικά από δύο (2) άτομα τουλάχιστον, πλέον του 
επικεφαλής και ένα όχημα κατάλληλα εξοπλισμένο. Αντίστοιχα στελεχωμένο, δεύτερο συνεργείο 
θα απασχολείται κατά τους μήνες αιχμής (Μάιο έως Οκτώβριο) για τη διενέργεια των ψεκασμών 
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ακμαιοκτονίας. Σε περίπτωση δε ζήτησης από την Υπηρεσία, ο ανάδοχος υποχρεούται εντός τριών 
(3) ημερών από την ειδοποίηση, στην άμεση σύσταση περισσοτέρων του ενός συνεργείων 
καταπολέμησης και για όσο διάστημα απαιτηθεί.   

 Η εκτέλεση των εργασιών θα είναι συνεχής καθ’ όλο το χρόνο και αν κριθεί απαραίτητο θα 
συμπεριλαμβάνονται και οι ημέρες του Σαββάτου και της Κυριακής. Οι εφαρμογές θα γίνονται 
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που θα κατατεθεί από τον ανάδοχο και πάντα σύμφωνα με την 
υπόδειξη της Υπηρεσίας.  

 Κάθε ίχνος παρουσίας – δραστηριότητας εντόμων (αριθμός συλλαμβανομένων κλπ) θα πρέπει να 
καταγράφεται και να αναφέρεται στην Υπηρεσία σε συνδυασμό με τη λήψη ή μη μέτρων 
καταστολής. 

 Πριν και μετά από κάθε εφαρμογή υποχρεούται στην ανάρτηση σήμανσης, με ευανάγνωστους 
χαρακτήρες, περί πραγματοποίησης εργασίας καταπολέμησης εντόμων (κουνουπιών), προς 
ενημέρωση και προστασία των πολιτών. Στη σήμανση θα αναγράφεται υποχρεωτικά η 
ημερομηνία εφαρμογής και τα στοιχεία του αναδόχου. 

 Το προσωπικό των συνεργείων που θα διενεργήσει τους ψεκασμούς πρέπει να είναι κατάλληλα 
εκπαιδευμένο. Πρέπει να λαμβάνει όλα τα μέτρα ατομικής προφύλαξης και προστασίας, όπως να 
εργάζεται φορώντας μάσκες, κατάλληλα γάντια, υποδήματα εργασίας κλπ, για την προστασία του 
λόγω επαφής ή εισπνοής από τη χρήση των σκευασμάτων. Επιπλέον πρέπει να τηρούνται όλα τα 
μέτρα προστασίας για την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση των βιοκτόνων σκευασμάτων για 
την προστασία των άλλων ανθρώπων, του οικοσυστήματος, των οικόσιτων και παραγωγικών 
ζώων, επιφανειακών υδάτων και του γενικότερου περιβάλλοντος. 

 Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση και η παροχή της υπηρεσίας υπεργολαβικά, από συνεργεία τρίτα ως 
προς του αναδόχου, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση, δήλωση και χορήγηση σχετικής άδειας 
από την επιβλέπουσα Υπηρεσία.  

 Ο ανάδοχος του έργου οφείλει να διαθέτει όλο τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό 
(ιδιοκτησίας του ή μισθωμένα) που απαιτείται για την επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος. Ο 
υλικοτεχνικός εξοπλισμός που θα δηλωθεί θα πρέπει να βρίσκεται καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης στην περιοχή εφαρμογής. 

 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει ψεκασμό σε έκταση όπου εφαρμόστηκε 
πλημμελώς. 

 Σε περίπτωση εμφάνισης μολυσματικής ασθένειας και μόνο σε έκτακτες συνθήκες και μετά την 
έκδοση σχετικών οδηγιών και εγκρίσεων από τις αρμόδιες Αρχές μπορεί να υπάρξει αναγκαιότητα 
πραγματοποίησης ψεκασμών ακμαιοκτονίας, εκνεφώσεις υπέρμικρου όγκου (ULV) ή 
υπολειμματικών ψεκασμών, σε επιλεγμένους οικισμούς της περιοχής. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
έχει την δυνατότητα να υποστηρίξει επιστημονικά και τεχνικά αντίστοιχες εφαρμογές και να τις 
εκτελέσει εντός 24 ωρών σε περίπτωση που ζητηθεί και για όσο διάστημα απαιτηθεί, χωρίς 
επιπλέον αμοιβή. 

Το φυσικό αντικείμενο του έργου είναι δυνατό να περιοριστεί κατόπιν σχετικής απόφασης της 
αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση που λόγω των κλιματικών συνθηκών ή άλλων παραγόντων κριθεί 
ότι δεν απαιτείται η ολοκλήρωση όλων των ψεκαστικών κύκλων. Στην περίπτωση αυτή γίνεται 
ανάλογη περικοπή της συμβατικής αμοιβής. 
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος θα ακολουθήσει σύνταξη και υποβολή Τεχνικής 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 προληπτικές ενέργειες για την πρώιμη αντιμετώπισή 
τους. 
Τον ανάδοχο βαρύνουν δαπάνες σχετικές με αποζημιώσεις καταστροφών και δαπάνες σχετικές με 
αποζημιώσεις για κάθε θετική και αποθεματική ζημία, διαφυγόντα κέρδη και ατυχήματα στο 
προσωπικό που θα απασχοληθεί ή βλάβες σε τρίτα πρόσωπα ή βλάβες στην πανίδα ή βλάβες σε 
πράγματα. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη, αστική ή ποινική, για όλα τα παραπάνω ακόμα κι αν 
συμβούν τυχαία. 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. 
Για την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος αντιμετώπισης κουνουπιών, τόσο για την 
προστασία των ανθρώπων από την όχληση ή τις ασθένειες και την αποφυγή παραπληροφόρησης και 
δημιουργίας σύγχυσης ή και πανικού, είναι απαραίτητη η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των 
δημοτών. Σημαντική είναι και η κατάδειξη των τρόπων ή μεθόδων με τους οποίους μπορούν οι ίδιοι 
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οι δημότες να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των κουνουπιών. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού 
και κατόπιν συνεργασίας του αναδόχου και της επιβλέπουσας Υπηρεσίας, συντάσσονται έγκαιρα και 
δημοσιεύονται στον τοπικό τύπο δελτία τύπου, τα οποία αναρτώνται και στην ιστοσελίδα του Δήμου 
Πατρέων.  

ΤΜΗΜΑ Ε  με τίτλο «Απολύμανση Δημοτικών Κτιρίων & Οχημάτων του Δήμου Πατρέων σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης» 
Η συγκεκριμένη υπηρεσία αφορά την απολύμανση Δημοτικών Κτιρίων και Οχημάτων του Δήμου 
Πατρέων  σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης όπως η ανάγκη περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19, προς όφελος της λειτουργίας του ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ για τη διασφάλιση της δημόσιας 
υγείας. Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών μόλυνσης τα οποία μπορεί να 
αφορούν οποιαδήποτε εστία και τρόπο μόλυνσης προβλέπεται η απολύμανση των Δημοτικών Κτιρίων 
όπου στεγάζονται υπηρεσίες του Δήμου Πατρέων και των υπηρεσιακών Οχημάτων προκειμένου να 
εξασφαλιστούν οι βασικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, είτε προληπτικά, είτε 
στα πλαίσια οδηγιών που θα δοθούν από το Υπουργείο Υγείας. Σε χώρους αυξημένου συγχρωτισμού 
μπορεί να προκύψει ανάγκη για λήψη πιο δραστικών μέτρων πέραν της σχολαστικής καθαριότητας, 
εξαιτίας εμφάνισης κάποιου κρούσματος μολυσματικής ασθένειας. Διάφορα παθογόνα μικρόβια 
ενοχοποιούνται για την πρόκληση διαφόρων ασθενειών στον άνθρωπο και τα ζώα, όπως από 
βακτήρια οι μηνιγγιδόκοκκος, στρεπτόκοκκος, σταφυλόκοκκος, σαλμονέλα κλπ ή οι ασθένειες που 
προέρχονται από ιούς όπως AIDS, Ebοla, Η5Ν1, Η1Ν1 κλπ. Θα δοθεί βάση στην απολύμανση από 
νέους ιούς όπως ο πρόσφατος ο οποίος πήρε το προσωρινό όνομα 2019-nCoV και ανήκει στην 
οικογένεια των κοροναϊών, στην οποία ανήκουν ιοί που προκαλούν λιγότερο σοβαρή νόσο, όπως το 
κοινό κρυολόγημα, αλλά και άλλοι που προκαλούν σοβαρότερη νόσο, όπως οι ιοί SARS-CoV και MERS-
CoV.  
Στο πλαίσιο της εξασφάλισης συνθηκών υγιούς διαβίωσης, για τη διατήρηση της υγιεινής και την 
αποφυγή μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών, εφαρμόζεται απολύμανση, διεργασία διαφορετική 
από την απεντόμωση και την αποστείρωση, έννοιες που συχνά συγχέονται. Ως απολύμανση νοείται η 
εφαρμογή μετά από σχολαστική καθαριότητα, μίας μεθόδου για την καταστροφή των περισσότερων ή 
όλων των παθογόνων λοιμωδών ή παρασιτικών παραγόντων με χημικά μέσα. Η απολύμανση με 
χημικά μέσα εφαρμόζεται σε αντικείμενα, εργαλεία, επιφάνειες (π.χ. τοίχους, γραφεία, πατώματα, 
βιβλιοθήκες), για την πρόληψη και την μετάδοση λοιμωδών νοσημάτων. Σύμφωνα με Ευρωπαϊκά 
πρότυπα, ένα χημικό διάλυμα ορίζεται ως απολυμαντικό εφόσον καταστρέφει το 99,999% των 
βακτηρίων και μυκήτων και το 99,99% των ιών. 
Η απολύμανση των κτιρίων και των οχημάτων θα γίνει καθ’ υπόδειξη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας & Πρασίνου του Δήμου Πατρέων και θα αφορά είτε προληπτική εφαρμογή για την 
αντιμετώπιση του περιστατικού, είτε εφαρμογή έπειτα από εμφάνιση κρούσματος. Ο σχεδιασμός του 
Δήμου Πατρέων προβλέπει την εφαρμογή απολύμανσης σε ΟΛΑ τα Δημοτικά Κτίρια και Οχήματα, 
λίστα των οποίων περιλαμβάνεται στο συνημμένο πίνακα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
μελέτης. 
Τα απολυμαντικά σκευάσματα θα πρέπει να είναι εγκεκριμένα από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων 
(Ε.Ο.Φ.), να έχουν δηλαδή άδεια κυκλοφορίας για την Ελλάδα, να είναι πιστοποιημένα για 
απολύμανση χώρων και επιφανειών, να είναι κατάλληλα για χρήση σε εσωτερικούς και 
κατοικημένους χώρους και να συνοδεύονται από τα δελτία ασφαλείας των προϊόντων της 
παρασκευάστριας εταιρείας στην Ελληνική γλώσσα. Κατά προτίμηση χρησιμοποιούνται υδατοδιαλυτά 
σκευάσματα, ευρέως φάσματος δράσης, άοσμα, με επιπλέον αντιοσμική δράση, αντιοξειδωτικά, 
αντιδιαβρωτικά και γενικώς ασφαλή προς τις εφαρμοζόμενες επιφάνειες και εντελώς ακίνδυνα για 
τον άνθρωπο. Πρέπει να είναι άμεσης δράσης και αποτελεσματικότητας και να είναι σταθερά στο 
φως και τη θερμοκρασία. Ο ανάδοχος φέρει πλήρως την ευθύνη για τη μέθοδο που θα επιλεγεί, για 
το σκεύασμα, καθώς και για το αποτέλεσμα. Η μέθοδος και το σκεύασμα που θα επιλεγεί θα είναι 
ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ κατάλληλο για την αντιμετώπιση του νέου κορονοϊού COVID 19.  
Η παροχή υπηρεσιών του αναδόχου θα γίνεται υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας & Πρασίνου του Δήμου Πατρέων και σύμφωνα με τις υποδείξεις αυτής. Ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να ανταποκρίνεται εντός μίας (1) ημέρας από τη ειδοποίηση του (είτε τηλεφωνική, είτε 
έγγραφη) από την αναθέτουσα αρχή. Κατόπιν θα επικοινωνεί με την υπηρεσία που στεγάζεται στο 
κτίριο που πρόκειται να γίνει η απολύμανση προκειμένου να δρομολογηθεί η κατάλληλη διαδικασία 
(προσωρινό κλείσιμο κτιρίου για υπαλλήλους και δημότες, είσοδος εργολάβου, κλπ). Τα οχήματα στα 
οποία πρόκειται να γίνει απολύμανση, βρίσκονται στη Ξερόλακκα Πατρών, στον χώρο του Συνεργείου 
επισκευής και συντήρησης Οχημάτων του Δήμου Πατρέων. Πριν από κάθε επίσκεψή του αναδόχου θα 
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πρέπει να προηγείται συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία, ώστε να υπάρχουν διαθέσιμα οχήματα 
προς απολύμανση στο χώρο. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει χρονοδιάγραμμα με τον προγραμματισμό της παρεχόμενης 
υπηρεσίας, καθώς και στη σύσταση του κατάλληλου αριθμού συνεργείων προκειμένου να 
ανταποκρίνεται εγκαίρως στα αιτήματα που θα προκύψουν. Το προσωπικό των συνεργείων 
εφαρμογής και οι επικεφαλείς οφείλουν να είναι έμπειροι και κατάλληλα εκπαιδευμένοι για τη 
συγκεκριμένη υπηρεσία και να λαμβάνουν τα απαραίτητα Μέσα Ατομικής Προστασίας. Κατά την 
εφαρμογή δεν πρέπει να υπάρξουν φθορές ή ζημιές στον εξοπλισμό, στις εγκαταστάσεις ή στα 
οχήματα. 
Στη συνέχεια παρατίθενται οι Πίνακες με τα διαθέσιμα στην Υπηρεσία μας στοιχεία των Δημοτικών 
Κτιρίων και Οχημάτων του Δήμου Πατρέων. Οι πίνακες είναι ενδεικτικοί μέχρι την ημέρα σύνταξης της 
παρούσας μελέτης. Επισημαίνεται ότι α) η απολύμανση των δημοτικών συγκροτημάτων θα γίνει σε 
όλους τους χώρους ανεξαρτήτως τετραγωνικών μέτρων κάλυψης, βοηθητικών κτιρίων, ορόφων, 
εξωτερικών χώρων κλπ και β) η απολύμανση των οχημάτων αφορά στο σύνολο των 
οχημάτων/μηχανημάτων έργου του Δήμου.  

 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΤΡΕΩΝ 

Α/Α Δημοτικά κτίρια Ταχ. Διεύθυνση Τηλέφωνο 

Κεντρικός Τομέας 

1 Δημαρχείο  Μαιζώνος 108 2613 610350 

2 Υπηρεσίες Δήμου (Δ/νση Οικονομικών 
υπηρεσιών, Δ/νση Διαχείρισης 
Προσόδων & Δημοτικής Υπηρεσίας, 
Δ/νση Τοπικής Οικονομίας) 

Μαιζώνος 147 & Βότση   

3 Υπηρεσίες Δήμου (Δ/νση 
Προγραμματισμού, Οργάνωσης & 
Πληροφορικής, Τμήμα Δημοτικής 
Περιουσίας) 

Παντανάσσης 28 2613 610320 
2610 610102  

4 Υπηρεσίες Δήμου (Δ/νση Αρχιτεκτονικού 
Έργου, Γραφείο Πολιτικής Προστασίας 
κλπ) 

Βότση 27  2610 339452 

5 Υπηρεσίες Δήμου (Δ/νση Καθαριότητας – 
Ανακύκλωσης & Μηχανολογικού 
Εξοπλισμού, Γραφείο Τεχνικού 
Ασφαλείας) 

Μιαούλη 100 2613 610205 

6 Υπηρεσίες Δήμου (Δ/νση Αρχιτεκτονικού 
Έργου – Η/Μ, Δ/νση Έργων Υποδομής, 
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Δ/νση 
Εξυπηρέτησης Πολιτών) 

Παντανάσσης 30   

7 - Γραφείο ΚΕΠ 
- Αίθουσα Τμήματος Αρχείου 
Πολεοδομίας & Γεωπληροφορικής 

Παλαιό Λιμάνι 2610 243401 
2610 623874 & 

2610 273817 

8 Τμήμα Πρασίνου Αροανείων & Άθω, Λάγγουρα 2610 317940 

9 Τμήμα Διαχείρισης Υλικού 
Αποθήκες Δήμου  

Αγίου Διονυσίου 12 2613 610298 

10 Τμήμα Διαχείρισης Λιμενικής Ζώνης Ηρώων Πολυτεχνείου 52-54 2610 435274 

10 Γραφεία Κεντρικού Τομέα Μαιζώνος 19 (Αρσάκειο) 2610 438466 

12 τουαλέτες πλατείας Γεωργίου Α΄ επί της πλατείας 
Κορίνθου & 
Γεροκωστοπούλου 

  

13 τουαλέτες πλατείας Εθνικής Αντίστασης 
(Όλγας)  

Αράτου & Μαιζώνος   
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14 τουαλέτες πλατείας Υψηλών Αλωνίων  τέρμα Κανάρη κάτω από 
πλατεία 

  

15 Εκθεσιακός & Συνεδριακός Χώρος 
"Αγορά Αργύρη" 

Αγίου Ανδρέου & Ζαΐμη   

16 Σπίτι νερού – Περιβαλλοντικό Κέντρο 
Πληροφόρησης Πάτρα 

Παπαδιαμαντοπούλου 19  

Αρκτικός Τομέας 

17 Α΄ Δημοτικό Κοιμητήριο Πανεπιστημίου & Αμερικής 2610 422089 

18 ΧΥΤΑ (χώρος της Ξερόλακκας)   2610 461150, 339007 

19 Χώροι πλαζ (εκτός χώρου ΚΟΔΗΠ)     

20 Γραφεία Αρκτικού Τομέα  Πλατεία εργατικών κατοικιών  
Νέου Δρόμου αρ. 4 

2610 430984 

21 Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής του 
Δήμου Πατρέων "Πάνος Μυλωνάς" 

οδός Κανελλοπούλου 2610-421850 
2610-623348 

22 Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας  Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών αρ. 
15, 3ος όροφος  

 2610-462053 

Ανατολικός Τομέας 

23 Γραφεία Ανατολικού Τομέα Εγλυκάδος 98 2610 225031 

24 Αποθήκες Δήμου  Θουρίας 2610 330660 

25 Παμπελοποννησιακό Στάδιο Πατρών Κλάους, Κουκούλι 2610 644172 

26 Εγκαταστάσεις γηπέδου Αλεξιώτισσας Παπάγου & Λοχ. Μενούνου    

Νότιος Τομέας 

27 Υπηρεσίες Δήμου, Κεντρικό Κτίριο 
(ισόγειο, 1ος & 2ος όροφος) 
 

Ακτή Δυμαίων 50 
(εγκαταστάσεις πρώην 
εργοστασίου Λαδόπουλου) 

2610 338573 

28 Υπηρεσίες Δήμου : 
- Αποθήκες Υλικού Ηλεκτροφωτισμού, 
- Αποθήκη Ξυλουργείου και  
- Γραφεία Τμήματος Η/Φ 

Ακτή Δυμαίων 50 
(εγκαταστάσεις πρώην 
εργοστασίου Λαδόπουλου) 

  

29 Β΄ Δημοτικό Κοιμητήριο Μεγάλου Σπηλαίου, Λεύκα 2610 521020 

30 Γραφεία Νοτίου Τομέα Αιήτου 3 2610 331663 

31 Γήπεδο  Ζαρουχλεΐκων "Ατρόμητος" συνοικία Ροδοπούλου, τέρμα 
Ερέτριας, Ορχομενού & 
Αβύδου 

  

32 Αθλητικές εγκαταστάσεις ΣΕΓΑΣ Τεμπών & Οδ. Ελύτη   

33 Ξενώνας Φιλοξενίας (ΕΣΠΑ)   

34 Μία αίθουσα αποθήκης υλικού της 
πρώην ΤΥΔΚ που στεγάζεται στο ισόγειο 
του κτιρίου της ΑΔΕΠ 

Βενιζέλου & Σολωμού 2610-312748 

35 Κτίρια και υπαίθριοι χώροι Παλαιών 
Σφαγείων Πατρών 

Ακτή Δυμαίων 2613-610320 

36 Συνεργείο Πινακίδων παραπλεύρως 
Δημοτικών Σφαγείων 

Ακτή Δυμαίων  

Τοπική Κοινότητα Σουλίου 

37 Γραφεία Τοπικής Κοινότητας Σουλίου Κοιμ. Θεοτόκου 13, Σούλι 2610 640157 

Τοπική Κοινότητα Ελεκίστρας 

38 Γραφεία Τοπικής Κοινότητας Ελεκίστρας 
& Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Πληροφόρησης Παναχαϊκού όρους 

   

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΙΟΥ 

Α/Α Δημοτικά κτίρια - Γήπεδο Ταχ. Διεύθυνση Τηλέφωνο 
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39 Δημοτική Ενότητα Ρίου 
Αγροτικό Ιατρείο Ρίου 
Τμήμα Καθαριότητας Δ.Ε. Ρίου 

Αθηνών 8, Ρίο 2613 602608 

40 Δημοτική Κοινότητα Αγ. Βασιλείου Αγ. Βασιλείου 2610 992642 

41 Τοπική Κοινότητα Ακταίου Αγ. Βαρβάρας (κεντρική 
πλατεία Γκολφινοπούλου) 

2610 910205 

42 Τοπική Κοινότητα Πλατανίου  
& Αγροτικό Ιατρείο 

Αγίου Νικολάου 9, Πλατάνι 
Ρίο 

 

43 Τοπική Κοινότητα Σελλών Σελλά   

44 Τοπική Κοινότητα Αργυράς  Αργυρά  

45 Τοπική Κοινότητα Πιτίτσης  2610 995975 

46 Τοπική Κοινότητα Αραχωβιτίκων Παλαιά Εθνική Οδός 2610 931258 

47 Τοπική Κοινότητα Δρεπάνου  2610 931940 

48 Τοπική Κοινότητα Ψαθοπύργου   

49 Τοπική Κοινότητα Άνω Καστριτσίου Άνω Καστρίτσι  

50 Τοπική Κοινότητα Κάτω Καστριτσίου   

51 Γήπεδο Ρίου   

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΑΤΙΔΟΣ 

Α/Α Δημοτικά κτίρια  Ταχ. Διεύθυνση Τηλέφωνο 

Δημοτική Κοινότητα Οβρυάς 

52 Δημοτικό Κατάστημα  
Εντός στεγάζεται Δημοτικό Ιατρείο 

Δημοκρατίας 209, Οβρυά 2613-600916, -919 
2613-600915 

53 Κτίριο Τεχνικών Υπηρεσιών Οδός Δημοκρατίας, 
παραπλεύρως της πλατείας 
Οβρυάς 

» 

54 Κ.Ε.Π. Δ.Ε. Μεσσάτιδος Ηλείας 83, Οβρυά 2610-522468 
2610-526818 

Τοπική Κοινότητα Κρήνης  

55 Δημοτικό Κατάστημα Κρήνης 
Εντός στεγάζεται Δημοτικό Ιατρείο 

Κρήνη μέσω τοπικού 
προέδρου  

Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας  

56 Κτίριο Παλαιού Δημοτικού Σχολείου 
Λειτουργεί και ως ιατρείο 

Καλλιθέα μέσω τοπικού 
προέδρου 

Τοπική Κοινότητα Θέας 

57 Διώροφο δημοτικό κτίριο. 
Λειτουργεί και ως ιατρείο 

Καλλιθέα μέσω τοπικού 
προέδρου 

Τοπική Κοινότητα Πετρωτού 

58 Δημοτικό Κτίριο και Ιατρείο Πατρών Κλάους, 
Μαυρομανδήλα  

μέσω τοπικού 
προέδρου 

Δημοτική Κοινότητα Σαραβαλίου  

59 Τοπικό Κατάστημα Σαραβαλίου Σαραβάλι 2610-524249 

60 Ιατρείο Δεμενίκων Ούλαφ Πάλμε 2610-520120 

61 Γήπεδο ποδοσφαίρου Σαραβαλίου  μέσω του υπευθύνου 
των γηπέδων 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ  

Α/Α Δημοτικά κτίρια  Ταχ. Διεύθυνση Τηλέφωνο 

Δημοτική Κοινότητα Παραλίας 

62 Δημοτικό Κατάστημα Παραλίας 
Κ.Ε.Π. Δ.Ε. Παραλίας 

Πατρών Πύργου 60, Παραλία 
(συστεγαζόμενα) 

2613-602502 
2613-602522 
2613-602510 

63 Γήπεδο ποδοσφαίρου Παραλίας  μέσω του υπευθύνου 
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των γηπέδων 

64 Γήπεδο μπάσκετ Παραλίας Πατρών – Πύργου & Τζιλιάνου » 

65 Γήπεδο μπάσκετ εργατικών κατοικιών 
Παραλίας 

25ης  Μαρτίου & Αθ. 
Αναγνωστόπουλου 

» 

Τοπική Κοινότητα Μιντιλογλίου  

66 Γραφεία Τοπικής Κοινότητας 
Μιντιλογλίου & συστεγαζόμενο ιατρείο 

Αγίου Κωνσταντίνου, 
Μιντιλόγλι 

μέσω τοπικού 
προέδρου 

67 Γήπεδο ποδοσφαίρου Μιντιλογλίου Μιντιλόγλι μέσω του υπευθύνου 
των γηπέδων 

Τοπική Κοινότητα Ροϊτίκων  

68 Δημοτικό Κατάστημα Ροϊτίκων 
& συστεγαζόμενο ιατρείο 

Πατρών – Πύργου 
(παραπλεύρως Ι.Ν. Αγίου 
Κωνσταντίνου 

2610-671070 
2610-670618 

69 Κλειστό Γυμναστήριο Ροϊτίκων και 
παραπλεύρως στα αποδυτήρια ανοικτού 
γηπέδου ποδοσφαίρου 

Οδός Γαλανόπουλου  

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΩΝ  

Α/Α Δημοτικά κτίρια  Ταχ. Διεύθυνση Τηλέφωνο 

Δημοτική Κοινότητα Παραλίας 

70 Δημοτικό Κατάστημα Βραχναιίκων 
 
Κ.Ε.Π. Δ.Ε. Βραχναιίκων 

Ελ. Βενιζέλου 41 & Ι. 
Σταυροπούλου, Βραχναίικα 
(συστεγαζόμενα) 

2613-600721 
2613-600700 
2610-670825 

71 Σταυροπούλειο Πνευματικό Κέντρο Παραπλεύρως γραφείων Δ.Ε.  

72 Γήπεδο ποδοσφαίρου Βραχναιίκων Βραχναίικα μέσω του υπευθύνου 
των γηπέδων 

74 Πρώην Δημαρχείο (κτίριο «ΟΣΕ») Ελ, Βενιζέλου, παραπλεύρως 
νέου κτιρίου Δημοτικού 
Σχολείου 

μέσω τοπικού 
προέδρου 

Τοπική Κοινότητα Μονοδενδρίου  

74 Παλαιό Κτίριο Κοινότητας & 
Συστεγαζόμενο ιατρείο & «Κέντρο 
Βιομάζας»  

  

Τοπική Κοινότητα Τσουκαλεΐκων 

75 
 

Γραφεία Κοινότητας Τσουκαλεΐκων επί 
της πλατείας του χωριού  

 μέσω τοπικού 
προέδρου  

 
 

ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ 

 

Α/Α 
Δ/
Π 

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΜΑΡΚΑ  

ΤΥΠΟΣ 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

1 1 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΗΙ 7112 VOLVO S 60 

2 2 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΗΙ 7480 TOYOTA RAV 4 

3 3 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΗΟ 6848 KIA SPORTAGE 

4 4 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΗΟ 6728 NISSAN MICRA 1.0 E 

5 5 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΗΟ 6868 HYUNDAI MATRIX 

6 6 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΗΙ 3688 HYUNDAI MATRIX 

7 7 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΗΙ 3686 HYUNDAI MATRIX 

8 8 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΗΙ 7110 NISSAN NISSAN MICRA 

9 10 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΗΙ 7111 NISSAN NISSAN MICRA 

10 11 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΗΟ 6862 HYUNDAI MATRIX 
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11 12 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΗΟ 6861 HYUNDAI MATRIX 

12 13 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΗΟ 6725 NISSAN MICRA 1.0 E 

13 14 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΗΙ 3683 HYUNDAI MATRIX 

14 15 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΗΟ 6726 NISSAN MICRA 1.0 E 

15 16 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΗΙ 7114 SKODA FABIA 19 Z 

16 17 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΗΙ 7115 SKODA FABIA 19 Z 

17 18 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΗΙ 7116 SKODA FABIA 19 Z 

18 19 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΗΙ 7117 SKODA FABIA 19 Z 

19 20 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΡΕΣΣΑ ΚΗΙ 7478 RENAULT MAXITY 

20 21 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΡΕΣΣΑ ΚΗΗ 6676 ISUZU N2R.C2 

21 22 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΡΕΣΣΑ ΚΗΗ 6685 ISUZU N2R.C2 

22 23 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΡΕΣΣΑ ΚΗΗ 4865 RENAULT MAXITY 

23 24 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΡΕΣΣΑ ΚΗΗ 6699 DAF TRUCKS L1EN2 

24 25 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΜΗ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ 
ΚΗΗ 8767 MERCEDES 1922 K 

25 26 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΜΥΛΟΣ ΚΗΟ 6619 MERCEDES 1922 K 

26 27 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΡΕΣΣΑ ΚΗΗ 8763 DAF TRUCKS L1EN2 

27 28 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΡΕΣΣΑ ΚΗΟ 6641 RENAULT BA02W340A 

28 29 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΡΕΣΣΑ ΚΗΗ 8761 DAF TRUCKS L2EN3 

29 30 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΡΕΣΣΑ ΚΗΗ 6698 DAF TRUCKS L2EN3 

30 31 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΡΕΣΣΑ ΚΗΗ 8762 DAF TRUCKS L2EN3 

31 34 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΡΕΣΣΑ ΚΗΗ 6670 RENAULT BA02W340-G220 

32 35 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΡΕΣΣΑ ΚΗΗ 5361 RENAULT   

33 38 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΡΕΣΣΑ ΚΗΟ 6731 RENAULT 
Μ 150-14/C 
BOM 159 

34 39 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΡΕΣΣΑ ΚΗΟ 6741 RENAULT 
PREMIUM 
260.19 203 

35 40 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΡΕΣΣΑ ΚΗΟ 6763 MERCEDES 2024 234 

36 41 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΡΕΣΣΑ ΚΗΗ 6680 DAF TRUCKS L2EN3 

37 42 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΡΕΣΣΑ ΚΗΗ 6681 DAF TRUCKS L2EN3 

38 43 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΡΕΣΣΑ ΚΗΗ 4854 RENAULT 
PREMIUM 
310.19 BO 

39 44 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΡΕΣΣΑ ΚΗΟ 6834 MAN 18.284 544 

40 45 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΡΕΣΣΑ ΚΗΟ 6835 MAN 18.284 544 

41 46 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΡΕΣΣΑ ΚΗΗ 5350 
MERCEDES-

BENZ 
1522 

Α/Α 
Δ/
Π 

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΜΑΡΚΑ  

ΤΥΠΟΣ 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

42 47 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΡΕΣΣΑ ΚΗΟ 6838 FIAT-IVECO 150 Ε 27 110 

43 48 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΡΕΣΣΑ ΚΗΙ 5973 RENAULT 
PREMIUM 
260.19 779 

44 49 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΡΕΣΣΑ ΚΗΙ 5978 RENAULT 
MIDLUM 220.16 
B737 

45 50 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΡΕΣΣΑ ΚΗΙ 5994 RENAULT 
MIDLUM 
220.16/C853 

46 51 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΡΕΣΣΑ ΚΗΙ 5996 RENAULT 
PREMIUM 
270.19 778 

47 52 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΡΕΣΣΑ ΚΗΙ 7479 RENAULT 29 AHB 2 

48 53 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΡΕΣΣΑ ΚΗΗ 4855 RENAULT 310 19 

49 54 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΓΕΡΑΝΟΣ ΜΗ ΑΝΑΤΡ/ΝΟ 

ΑΝΟΙΧΤΟ 
ΚΗΙ 7476 VOLVO FL 
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50 55 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΙ 7135 NISSAN PICK UP 138 

51 56 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΙ 7136 NISSAN PICK UP 138 

52 57 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΗ 5391 NISSAN PICK UP 138 

53 58 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΙ 7138 NISSAN PICK UP 138 

54 59 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡ/ΝΟ ΚΗΙ 7129 FORD FABY 1UX 

55 60 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡ/ΝΟ ΚΗΙ 7130 FORD FABY 1UX 

56 61 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡ/ΝΟ ΚΗΗ 8766 IVECO 75E15 

57 62 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΓΕΡΑΝΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟ 

ΑΝΑΤΡ/ΝΟ 
ΚΗΟ 6552 MERCEDES 1213 562 

58 63 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΚΗΟ 6560 MERCEDES 1619 626 

59 64 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡ/ΝΟ ΑΧΙ 3943 MERCEDES ATECO 

60 65 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΟ 6709 NISSAN PICK UP 005 

61 66 ΣΚΑΦΑΚΙ ΚΗΟ 6842 FORD   

62 67 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΟ 6752 MITSUBISHI L 200 003 

63 68 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΗΟ 6759 NISSAN 
VANETTE CARGO 
029 

64 69 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΗΙ 7514 MAZDA UN 8212 

65 70 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΗΙ 7516 MAZDA UN 8212 

66 73 ΒΥΤΙΟ ΝΕΡΟΥ ΚΗΙ 5976 RENAULT 
PREMIUM 
320.19D723 

67 74 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΟ 6855 NISSAN PICK UP 131 

68 75 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΗΟ 6648 MITSUBISHI P12VJLZL6 

69 76 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΗΟ 6649 MITSUBISHI P12VJLZL6 

70 77 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΟ 6856 NISSAN PICK UP 131 

71 78 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΚΗΟ 6522 MERCEDES   

72 79 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΚΗΗ 6693 
IVECO 

MAGIRUS 
MTGB3 

73 80 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΚΗΟ 6514 VOLVO F 643 472 

74 81 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ ΜΗ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 
ΚΗΗ 6691 MITSUBISI L 200 

75 82 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ ΜΗ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 
ΚΗΗ 6692 MITSUBISI L 200 

76 83 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΗΙ 5980 NISSAN PICK UP 153 

77 84 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΗΙ 5998 NISSAN PICK UP 153 

78 85 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΚΗΟ 6565 EBRO L 60/L 

79 86 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΓΕΡΑΝΟΣ ΑΡΠΑΓΗ 

ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΝΑΤΡ/ΝΟ 
ΚΗΗ 6694 

IVECO 
MAGIRUS 

MTGB3 

80 87 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΟ 6751 MITSUBISHI L 200 003 

81 88 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΓΕΡΑΝΟΣ ΑΡΠΑΓΗ 

ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΝΑΤΡ/ΝΟ 
ΚΗΗ 6695 

IVECO 
MAGIRUS 

MTGB3 

Α/Α 
Δ/
Π 

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΜΑΡΚΑ  

ΤΥΠΟΣ 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

82 89 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΓΕΡΑΝΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟ 

ΑΝΑΤΡ/ΝΟ 
ΚΗΙ 7124 RENAULT 

PREMIUM 
270.19 779 

83 90 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΚΗΟ 6877 MAN   

84 92 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΟ 6755 MITSUBISHI L 200 003 

85 93 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΗΙ 7101 NISSAN PICK UP 153 

86 94 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΗΙ 7102 NISSAN PICK UP 153 

87 95 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΟ 6722 NISSAN PICK UP 007 

88 96 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΚΗΙ 7125 VOLVO FLH 4X2 R 039 

89 97 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΚΗΙ 7477 VOLVO FE 
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90 98 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΗΟ 6869 PIAGGIO 
PORTER 1300 EFI 
031 

91 99 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΗΟ 6867 PIAGGIO 
PORTER 1300 EFI 
031 

92 100 ΒΥΤΙΟ ΝΕΡΟΥ ΚΗΙ 7119 RENAULT 
PREMIUM 
270.19 779 

93 102 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ ΜΕ 60230 IVECO 100E18 

94 103 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ ΜΕ 43800 IVECO 150 E 18 

95 104 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ ΜΕ 45180 IVECO-FIAT 100 E 18 

96 105 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ ΜΕ 82795 IVECO 150 E 24 

97 106 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΜΕ 101772 DULEVO 5010 L 

98 107 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ ΜΕ 110830 IVECO 
ML 150 E22 (A1 
LM 01) 

99 108 ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΕ 103874 BUCHER 
CITYCAT 5000 
(CC 5000) 

100 109 ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΕ 103872 BUCHER 
CITYCAT 5000 
(CC 5000) 

101 110 ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΕ 110831 BUCHER 
CITYCAT 5000 
(CC 5000) 

102 111 ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΕ 110832 BUCHER 
CITYCAT 5000 
(CC 5000) 

103 112 ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΕ 110849 BUCHER 
CITYCAT 5000 
(CC 5000) 

104 113 ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΕ 110850 BUCHER 
CITYCAT 5000 
(CC 5000) 

105 115 ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΕ 118225 DULEVO 
5000 
EVOLUTION 

106 117 ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΕ 133398 
BUCHER 

MUNICIPAL 
CC5006 

107 123 ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΕ 52435 IVECO 150 E 18 

108 124 ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΕ 124628 NISSAN TK140.80 

109 125 ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΙΝΙ ΜΕ 86091 RCM BOXER-D 

110 126 ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΙΝΙ ΜΕ 86092 RCM BOXER-D 

111 127 ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΕ 133399 
BUCHER 

MUNICIPAL 
CC5006 

112 128 ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΕ 90963 SICAS 
EUROCLEAN NA 
4 M 2 

113 129 ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΕ 90962 SICAS 
EUROCLEAN NA 
4 M 2 

114 130 ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΕ 109589 IVECO ML 150 E 22 

115 132 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΚΗΟ 6568 EBRO L 60/3 

116 134 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ 43651 NISSAN TRADE 2.8 

117 135 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ 72916 NISSAN TL 110.45 

118 136 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ 72917 NISSAN TL 110.45 

119 137 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ 114138 NISSAN F24.25.35 

120 138 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ 114139 IVECO A1EM01 

121 139 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΗΙ 7526 FORD RANGER 

Α/Α 
Δ/
Π 

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΜΑΡΚΑ  

ΤΥΠΟΣ 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

122 140 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΗΗ 6683 MAZDA 8212 

123 141 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΗΙ 7511 FORD RANGER 

124 142 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΗΙ 7512 FORD RANGER 

125 143 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΗΙ 7513 FORD RANGER 
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126 144 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΗΙ 7525 FORD RANGER 

127 145 ΓΕΩΡΓΙΚ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΑΜ 54073 CNH 
TS 115 A 2 WD 
(P) 

128 146 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ 26307 JCB 3 CX 

129 147 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ 126215 JCB 4CX14H4WM 

130 148 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ 81515 JCB 4 CX-4WS-SM 

131 149 ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ ΜΕ 31306 HAMM HW 90/8/1984 

132 150 ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ ΜΕ 43586 BOMAG BW 154 AD 

133 151 ΠΡΟΟΘΗΤΗΡΑΣ     LIEBHIER LIEBHIER 

134 152 ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ ΜΕ 127210 VIBROMAX W251 

135 153 ΦΟΡΤΩΤΑΚΙ     MASTANG SL 2076 

136 154 ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΙΚΟ ΜΕ 115773 CMC AR 300 DR 

137 155 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΚΗΙ 7527 NISSAN ATLEON 

138 156 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΓΕΡΑΝΟΣ ΜΗ ΑΝΑΤΡ/ΝΟ 

ΑΝΟΙΧΤΟ 
ΚΗΙ 7534 RENAULT 

MASCOTT 
150.65 

139 157 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΡΕΣΣΑ ΚΗΗ 4860 RENAULT 310.19 

140 158 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΡΕΣΣΑ ΚΗΗ 4861 RENAULT 310.19 BOM 

141 159 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΡΕΣΣΑ ΚΗΗ 4862 RENAULT 310.19 BOM 

142 160 MINI BUS ΚΗΗ 6673 FIAT - IVECO A40E10 

143 161 MINI BUS ΚΗΙ 3696 IKARUS 405-8 007 

144 162 MINI BUS ΚΗΙ 3697 IKARUS 405-8 007 

145 163 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΚΗΙ 7537 NISSAN CABSTAR 

146 164 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΡΕΣΣΑ ΚΗΗ 4856 RENAULT 31019 

147 165 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΗΙ 7522 NISSAN MICRA 

148 166 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΗΙ 7523 NISSAN MICRA 

149 167 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΗΙ 7524 NISSAN MICRA 

150 168 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΡΕΣΣΑ ΚΗΗ 4857 RENAULT 310 

151 169 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΡΕΣΣΑ ΚΗΗ 4858 RENAULT 310 

152 170 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΡΕΣΣΑ ΚΗΗ 4859 RENAULT 310.19 

153 171 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΡΕΣΣΑ ΚΗΗ 4863 RENAULT 310.19 BOM 

154 172 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΠΙΚΠΑ ΚΗΥ 8482 FIAT - IVECO TURBO DAILY 

155 173 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΗΗ 4866 FORD 2 AW RANGER 

156 174 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΗΗ 4867 FORD 2 AW RANGER 

157 175 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΗΗ 4868 FORD 2 AW RANGER 

158 176 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΗΗ 4869 FORD 2 AW RANGER 

159 177 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΗΙ 7533 FORD TOURNED 

160 178 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΑΜΕΑ ΚΗΗ 4864 OPEL MOWAND 

161 210 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΗΙ 3689 DAIHATSU TERIOS 

162 211 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΗΙ 5997 FORD FIESTA 107 

163 212 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΗΙ 7483 SUBARU 
JUSTY G3X, G3X 
JUSTY 

164 213 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ Ι.Ν.ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΖΜ 8340 FIAT 220 

165 221 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΚΗΗ 6679 
ALI DUMAN 

OTOMOTIV DI  
M2 HD 

Α/Α 
Δ/
Π 

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΜΑΡΚΑ  

ΤΥΠΟΣ 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

166 222 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΗΗ 6686 RENAULT MASTER 

167 223 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ (ΔΗΠΕΘΕ) ΑΖΙ 6631 RENAULT TRAFIC 

168 226 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΡΕΣΣΑ ΚΗΗ 4870 MAN TGM 

169 227 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΡΕΣΣΑ ΚΗΗ 4871 MAN TGM 
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170 228 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΡΕΣΣΑ ΚΗΙ 5991 MERCEDES   

171 229 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΡΕΣΣΑ ΚΗΙ 5992 MERCEDES   

172 230 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΡΕΣΣΑ ΚΗΙ 7133 IVECO A1TM01 1ZT 

173 231 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΡΕΣΣΑ ΚΗΙ 7134 IVECO A1TM01 1ZT 

174 232 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΜΥΛΟΣ ΚΗΙ 3687 
DAIMLER 

CHRYSL 
  

175 233 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΡΕΣΣΑ ΚΗΙ 5988 FIAT IVECO 170E 23 052 

176 234 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΚΗΙ 5989 MERCEDES 1722 

177 235 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΡΕΣΣΑ ΚΗΗ 6672 DAF 
FA 55230 B15 
173 

178 236 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΡΕΣΣΑ ΚΗΗ 6671 MERCEDES OZP 

179 237 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΡΕΣΣΑ ΚΗΙ 7493 NISSAN ΤΚ 3.150 

180 238 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

ΓΑΝΤΖΟΣ 
ΚΗΟ 6749 FIAT IVECO 150 E18 044 

181 239 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

ΓΑΝΤΖΟΣ 
ΚΗΗ 6689 FORD CHL1 

182 247 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΚΗΗ 4877 
DAIMLER 
CHRYSL. 

  

183 248 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΚΗΟ 6796 
IVECO 

MAGIRUS 
MP 190E 30W 
030 

184 249 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΚΗΙ 7126 MERCEDES   

185 250 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΚΗΗ 4885 MERCEDES L 608 

186 251 ΦΟΡΤΗΓΟ ΔΕΥΑΠ ΑΖΑ 2963 VOLVO 
2H6 FL L 
4X2RHFLM4X 

187 252 ΦΟΡΤΗΓΟ ΔΕΥΑΠ ΑΖΑ 2964 VOLVO 
2H6 FL L 
4X2RHFLM4X 

188 253 ΦΟΡΤΗΓΟ ΔΕΥΑΠ ΑΖΑ 3262 VOLVO 
FM440 8X4R 
FAL1 

189 254 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΜΗ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 
ΚΗΗ 8765 PEUGEOT BOXER Y 

190 255 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ ΜΗ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 
ΑΖΕ 9401 FORD TRANSIT 

191 256 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΗΙ 7498 NISSAN D 22 

192 258 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΗΟ 6769 MAZDA B 2600 077 

193 260 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΗΟ 6773 MAZDA B 2600 077 

194 261 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΗΟ 6770 MAZDA Β 2600 

195 263 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΙ 5993 FORD   

196 264 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΙ 7482 NISSAN Υ10 

197 265 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΗΗ 6687 NISSAN   

198 266 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΗΗ 6674 FORD 
TRANSIT 
CONNECT 

199 267 ΒΥΤΙΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΝΧΑ 7871 
DAIMLER  
CHRYSL. 

950.20 

200 268 ΒΥΤΙΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΗΟ 6821 MERCEDES   

201 269 ΒΥΤΙΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΗΗ 8764 
DAIMLER 
CHRYSL. 

  

202 270 ΒΥΤΙΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΗΟ 6798 MAN 18.264 543 

203 271 ΒΥΤΙΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΝΧΑ 7760 MERCEDES   

204 273 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΜΕ 119601 PRO.DE 
BREMACH 
TGR60-E4 

205 274 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΗΙ 7496 MAZDA UN 8212 

206 276 ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΕ 123044 MITSUBISHI MG330E 
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Α/Α 
Δ/
Π 

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΜΑΡΚΑ  

ΤΥΠΟΣ 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

207 277 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ 45257 KOMATSU WB 93R-2 

208 278 ΦΟΡΤΩΤΑΚΙ ROBOT ΜΕ 118183 JCB JCB1110 WHF 

209 279 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ 45255 KOMATSU WB 93 R-2 

210 280 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ 45267 KOMATSU WB 93 R-2 

211 282 ΕΚΛΚΥΣΤΗΡΑΣ     DAF XF 

212 283 ΚΛΑΡΚ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΟΥ         

213 284 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ     ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

214 285 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ     ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ   

215 286 ΠΛΥΝΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ     KRANZLE THERM 1 

216 287 ΠΛΥΝΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ     KRANZLE THERM 2 

217 288 ΠΛΥΝΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ     NILFISK ALTO NEPTUNE 2 

218 290 ΚΛΑΔΟΤΡΙΦΤΗΣ         

219 291 ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ     ETESIA ATILLA SKD 25 

220 292 ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ     HUSQVARNA CTH 224T 

221 293 ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ     HUSQVARNA CTH 194 

222 294 ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ     SECO STARJET AJ-102 

223 295 ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ     ETESIA ATTILA AV 95 

224 296 ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ     McCULLOCH M155107HRB 

225 301 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ 139300 BOBCAT S 550 

226 302 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ 139301 BOBCAT S 550 

227 303 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ 139317 CASE 580 ST 

228 304 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ 139315 CASE 580 ST 

229 305 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ 139316 CASE 580 ST 

 
Μετά την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου τόσο των μυοκτονιών και των 

απεντομώσεων των Τμημάτων Α, Β και Γ, όσο και του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών του 
Τμήματος Δ καθώς και του τμήματος Ε, ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι είναι υποχρεωμένος/οι, εντός 
εύλογου χρονικού διαστήματος, να προσκομίσει/ουν στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία συνολική έκθεση 
πεπραγμένων που θα περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν, τα αποτελέσματα 
των ελέγχων, καθώς και ανάλυση των στοιχείων και τα συμπεράσματα.  

 
 

 
Οι Συντάξαντες 

 
ΓΙΑΛΕΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 

Τ.Ε. Γεωπονίας 
 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΝΤΖΑΡΗΣ 
ΠΕ Περιβαλλοντολόγος 

 
 

Ο Προϊστάμενος 
Τμήματος Μελετών  

Έργων Πρασίνου 
 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΝΤΖΑΡΗΣ 
ΠΕ Περιβαλλοντολόγος 

ΠΑΤΡΑ     1/ 04 / 2022 
 

Ο Δ/ντής  
Περιβάλλοντος, Ενέργειας  

& Πρασίνου 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
Τ.Ε. Γεωπονίας 
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ΜΕΡΟΣ Β -  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΤΜΗΜΑ Α :  Μυοκτονία και απεντόμωση στη Δ.Ε. Πατρέων 

Α/Α Περιγραφή 
παρεχόμενης 
υπηρεσίας 

Μονάδα Ποσότητα Αριθμός 
εφαρμογών 

Τιμή 
μονάδας 

Δαπάνη 
(€) 

Α.1 Μυοκτονία και 
καταπολέμηση 
εντόμων σε 
υπαίθριους 
κοινόχρηστους 
χώρους της Δ.Ε. 
Πατρέων 

1 30.000,00 

Α.2 Μυοκτονία και 
απεντόμωση στα 
σχολικά και 
δημοτικά κτίρια της 
Δ.Ε. Πατρέων 

1 30.000,00 

Α.3 Προμήθεια και 
τοποθέτηση 
δολωματικών 
σταθμών στη Δ.Ε. 
Πατρέων 

430 5,00 2.150,00 

Α.4 Αντιμετώπιση 
έκτακτων 
περιστατικών 
απολύμανσης 
κτιρίων 

κτίριο 20 2 40 1.600,00 

    ΣΥΝΟΛΟ Α 63.750,00 

    Φ.Π.Α. 24% 15.300,00 

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 79.050,00 

 
ΤΜΗΜΑ Β :  Μυοκτονία και απεντόμωση στη Δ.Ε. Ρίου 

Α/Α Περιγραφή παρεχόμενης 
υπηρεσίας 

Μονάδα Ποσότητα Αριθμός 
εφαρμογών 

Τιμή 
μονάδας 

Δαπάνη 
(€) 

Β.1 Μυοκτονία και καταπολέμηση 
εντόμων σε υπαίθριους 
κοινόχρηστους χώρους της 
Δ.Ε. Ρίου 

1 5.000,00 

Β.2 Μυοκτονία και απεντόμωση 
στα σχολικά και δημοτικά 
κτίρια της Δ.Ε. Ρίου 

1 6.000,00 

Β.3 Προμήθεια και τοποθέτηση 
δολωματικών σταθμών στη 
Δ.Ε. Ρίου 

110 5,00 550,00 

Β.4 Αντιμετώπιση έκτακτων 
περιστατικών απολύμανσης 
κτιρίων στη Δ.Ε. Ρίου 

κτίριο 10 2 40 800,00 

    ΣΥΝΟΛΟ Β 12.350,00 

    Φ.Π.Α. 24%   2.964,00 

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 15.314,00 

ΤΜΗΜΑ Γ :  Μυοκτονία και απεντόμωση στις Δ.Ε. Μεσσάτιδος, Παραλίας & Βραχναιίκων 

Α/Α Περιγραφή παρεχόμενης 
υπηρεσίας 

Μονάδα Ποσό-
τητα 

Αριθμός 
εφαρ-
μογών 

Τιμή 
μονάδας 

Δαπάνη 
(€) 



ΑΔΑ: Ψ1ΑΠΩΞΙ-94Ζ



86 
 

Γ.1 Μυοκτονία και καταπολέμηση 
εντόμων σε υπαίθριους 
κοινόχρηστους χώρους των 
Δ.Ε. Μεσσάτιδος, Παραλίας & 
Βραχναιίκων 

1 5.000,00 

Γ.2 Μυοκτονία και απεντόμωση 
στα σχολικά και δημοτικά 
κτίρια των Δ.Ε. Μεσσάτιδος, 
Παραλίας & Βραχναιίκων 

1 8.000,00 

Γ.3 Προμήθεια και τοποθέτηση 
δολωματικών σταθμών στις 
Δ.Ε. Μεσσάτιδος, Παραλίας & 
Βραχναιίκων 

240 5,00 1.200,00 

Γ.4 Αντιμετώπιση έκτακτων 
περιστατικών απολύμανσης 
κτιρίων στις Δ.Ε. Μεσσάτιδος, 
Παραλίας & Βραχναιίκων 

κτίριο 10 2 40 800,00 

    ΣΥΝΟΛΟ Δ 15.000,00 

    Φ.Π.Α. 24% 3.600,00 

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  18.600,00 

ΤΜΗΜΑ Δ :  Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών Δήμου Πατρέων 

Α/Α Περιγραφή παρεχόμενης υπηρεσίας Ποσότητα Δαπάνη 
(€) 

Δ.1 Καταπολέμηση κουνουπιών (προνυμφοκτονία και 
ακμαιοκτονία) σε εντοπισμένες εστίες 
αναπαραγωγής, ρέματα, αρδευτικά κανάλια, 
υπαίθριους κοινόχρηστους χώρους και αλλού 

1 45.000,00 

  ΣΥΝΟΛΟ  Γ 45.000,00 

  Φ.Π.Α. 24% 10.800,00 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 55.800,00 

 

 ΤΜΗΜΑ Ε:  «Απολύμανση Δημοτικών Κτιρίων & Οχημάτων του Δήμου Πατρέων σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης» 

Α/Α Περιγραφή 
παρεχόμενη
ς υπηρεσίας 

Μονάδα Ποσότητα Αριθμός 
εφαρμογών 

Τιμή 
μονάδας 

ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 Απολύμανσ
η δημοτικών 
κτιρίων 

κτίριο 75 1 70 

5250,00 

2 Απολύμανσ
η οχημάτων 

επιβατικά 28 1 10 
280,00 

  φορτηγά 
(<3,5 τόνων) 

& βαρέα 
οχήματα 
(φορτηγά 

>3,5 τόνων         
& 

λεωφορεία) 

201 1 15 

3.015,00 

 
 

  
ΣΥΝΟΛΟ  (άνευ φΠΑ 24%) 

8.545,00 

     ΦΠΑ 24% 2.050,80 

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    (με φΠΑ 24%) 10.595,80 

Α + Β + Γ + Δ + Ε: 144.645,00 € 

ΦΠΑ 24%: 34.714,80 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 179.359,80 € 
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Οι Συντάξαντες 
 

ΓΙΑΛΕΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 
Τ.Ε. Γεωπονίας 

 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΝΤΖΑΡΗΣ 
ΠΕ Περιβαλλοντολόγος 

 
 

Ο Προϊστάμενος 
Τμήματος Μελετών  

Έργων Πρασίνου 
 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΝΤΖΑΡΗΣ 
ΠΕ Περιβαλλοντολόγος 

ΠΑΤΡΑ     1/ 04 / 2022 
 

Ο Δ/ντής  
Περιβάλλοντος, Ενέργειας  

& Πρασίνου 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
Τ.Ε. Γεωπονίας 

 
  Ο Αντιδήμαρχος 
  Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Μελετώνν Έργων 
Πρασίνου, 

  Καθαριότητας Ανακύκλωσης και 
Μηχανολογικού Εξοπλισμού 

   
   
  Ασπράγκαθος Νικόλαος 

 



ΑΔΑ: Ψ1ΑΠΩΞΙ-94Ζ



88 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Μυοκτονία, απεντόμωση και αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών απολύμανσης στο 
Δήμο Πατρέων 

 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1ο  
Αντικείμενο παροχής υπηρεσιών 

α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά τους ειδικούς συμβατικούς όρους σύμφωνα με τους 
οποίους θα παρασχεθούν από τον ανάδοχο οι υπηρεσίες καταπολέμησης τρωκτικών και εντόμων και 
απολύμανσης κτιρίων σε έκτακτες περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας των 
σκευασμάτων για την αντιμετώπιση των προαναφερθέντων σε κοινοχρήστους χώρους και σε σχολικά 
& δημοτικά κτίρια εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πατρέων (περιλαμβάνονται όλες οι 
Δημοτικές Ενότητες ήτοι Δ.Ε Πατρέων, Ρίου, Παραλίας, Μεσσάτιδας & Βραχναιίκων καθώς και οι 
τοπικές κοινότητες).  
β)  Προϋπολογισθείσα δαπάνη 179.359,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 
γ) Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 
δ) Υποδιαίρεση της παρούσας σύμβασης σε πέντε (5) τμήματα.  

ΑΡΘΡΟ 2ο  
Ισχύουσες διατάξεις έλεγχος και της Διακήρυξης  

Η ανάθεση της παροχής υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο όπως αναφέρεται στη 
παράγραφο 1.4 της Διακήρυξης.  

ΑΡΘΡΟ 3ο  
Συμβατικά στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία της παρεχόμενης υπηρεσίας κατά σειρά είναι:  
α) Η διακήρυξη του διαγωνισμού, 
β) Το ΕΕΕΣ,  
γ) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός,  
δ) Η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων,  
ε) Η τεχνική περιγραφή της υπηρεσίας με τους σχετικούς πίνακες και 
στ) Το έντυπο υποβολής οικονομικής προσφοράς. 

 
ΑΡΘΡΟ 4ο  
Εγγυήσεις 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 2 (δύο) τοις εκατό % της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.). Ανάλογα με το τμήμα της 
σύμβασης για την οποία υποβάλλεται προσφορά το ποσό της εγγύησης συμμετοχής διαμορφώνεται ως εξής:  
 Στο ποσό των 2.892,90 € (δύο χιλιάδων οχτακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και ενενήντα λεπτών) 
όταν υποβάλλεται προσφορά για το σύνολο της σύμβασης.  
 Στο ποσό των 1.275,00 € (χιλίων διακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ) όταν υποβάλλεται 
προσφορά μόνο για το Τμήμα Α της σύμβασης. 
  Στο ποσό των 247,00 € (διακοσίων σαράντα εφτά ευρώ) όταν υποβάλλεται προσφορά μόνο 
για το Τμήμα Β της σύμβασης. 
 Στο ποσό των 300,00 € (τριακοσίων ευρώ) όταν υποβάλλεται προσφορά μόνο για το Τμήμα Γ 
της σύμβασης. 
 Στο ποσό των 900,00 € (εννιακοσίων ευρώ) όταν υποβάλλεται προσφορά μόνο για το Τμήμα Δ 
της σύμβασης. 
 Στο ποσό των 170,90 € (εκατόν εβδομήντα ευρώ και ενενήντα λεπτών) όταν υποβάλλεται 
προσφορά μόνο για το Τμήμα Ε της σύμβασης. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, ανέρχεται σε ποσοστό 
πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής 
εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

ΑΡΘΡΟ 5ο 
Τιμολόγιο 

Οι τιμές μονάδος του συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες καθ’ όλη τη διάρκεια 
παροχής της υπηρεσίας και για κανένα λόγο και σε καμιά αναθεώρηση δεν υπόκεινται. Επίσης, οι τιμές 
προσφοράς είναι σταθερές και αμετάβλητες καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης κάθε εργασίας της υπηρεσίας 
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του θέματος. Οι τιμές του τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων υπηρεσιών - 
εργασιών, ενώ ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμία άλλη πληρωμή ή αποζημίωση για την πλήρη και 
έντεχνη εκτέλεση κάθε μιας από αυτές. 
Κατά τα παραπάνω, σε όλες τις τιμές του τιμολογίου περιλαμβάνονται : 
α) Οι δαπάνες λειτουργίας των απαιτουμένων μηχανημάτων για την εκτέλεση κάθε εργασίας της 
υπηρεσίας του θέματος, δηλαδή τα μισθώματα, τα απαιτούμενα καύσιμα και λιπαντικά, η λόγω 
ημεραργιών από οποιαδήποτε αιτία επιβάρυνση, οι δαπάνες παραλαβής, μεταφοράς επί τόπου και 
επιστροφής των μηχανημάτων, οι δαπάνες εγκαταστάσεων και τα ασφάλιστρα αυτών. 
β) Οι δαπάνες για το απαιτούμενο προσωπικό των συνεργείων και του μηχανικού εξοπλισμού από 
εργοδηγούς, μηχανοδηγούς, χειριστές, μηχανοτεχνίτες, ειδικευμένους τεχνίτες και ανειδίκευτους 
εργάτες, για ημερομίσθια αυτών, ημεραργίες, ασφαλίσεις, ώρες αργίας, έκτακτες χρηματικές παροχές, 
κ.λ.π.. 
γ) Οι δαπάνες των απαιτουμένων για κάθε είδος υπηρεσίας υλικών, σκευασμάτων, νερού κλπ με τις 
φορτοεκφορτώσεις και τις μεταφορές αυτών δια παντός μέσου από τον τόπο καταγωγής ή 
προμήθειας επί τόπου των εργασιών, καθώς και παντός υλικού που δεν κατονομάζεται ρητά αλλά 
ενδεχομένως να απαιτείται για την πλήρη εκτέλεση κάθε εργασίας και παροχής υπηρεσίας. 
δ) Οι τυχόν δαπάνες παντός είδους ασφαλίσεως των υλικών και αποζημιώσεων για την προσωρινή 
κατάληψη εκτάσεων για τη μεταφορά ή την αποθήκευσή τους. 
ε) Τα έξοδα απόσβεσης, αποθήκευσης και φύλαξης των εργαλείων, μηχανημάτων και υλικών. 
στ) Κάθε δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη παροχή 
της υπηρεσίας για την οποία και η σχετική τιμή του τιμολογίου. 
Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση είναι δυνατόν να θεμελιωθεί εκ των υστέρων, είτε ως προς τις ποσότητες 
και τις αποστάσεις μεταφοράς των εισερχομένων σε κάθε εργασία υλικών, είτε ως προς τις αποδόσεις των 
εργατοτεχνιτών, είτε ως προς τις τιμές των ημερομισθίων και υλικών, μετά τη συμμετοχή του αναδόχου 
στο διαγωνισμό. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο  
Χρόνος και τόπος παροχής της υπηρεσίας 

Η υπηρεσία καταπολέμησης των τρωκτικών και των εντόμων, της έκτακτης απολύμανσης και του 
προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών θα γίνεται τμηματικά και σε διάστημα είκοσι τεσσάρων 
(24) μηνών από την υπογραφή του συμφωνητικού. 
Η παροχή της υπηρεσίας του θέματος (μυοκτονία, απεντόμωση, έκτακτη αντιμετώπιση περιστατικών 
απολύμανσης) αφορά στο σύνολο τόσο των κοινοχρήστων χώρων όσο και των σχολικών και δημοτικών 
κτιρίων οι οποίοι βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πατρέων, όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή της παρούσας μελέτης και στους Πίνακες Εφαρμογών που τη 
συνοδεύουν. Η παροχή υπηρεσίας κουνουποκτονίας αφορά στα διοικητικά όρια του Δήμου Πατρέων και 
περιλαμβάνει όλες τις Δημοτικές Ενότητες. 
 Η παροχή της υπηρεσίας γίνεται κατόπιν υποδείξεως της Υπηρεσίας και σύμφωνα με τα αιτήματα των 
δημοτών, των Τοπικών Προέδρων, των υπευθύνων των σχολείων και δημοτικών κτιρίων ή/και κατόπιν 
Εισαγγελικής Παραγγελίας καθώς και των στοιχείων που διαθέτει η επιβλέπουσα υπηρεσία. 

 
ΑΡΘΡΟ 7ο  

Υποχρεώσεις αναδόχου 
Γενικά ο ανάδοχος υποχρεούται στα ακόλουθα : 
■ Η υπογραφή της σύμβασης από τον ανάδοχο προϋποθέτει και αποτελεί τεκμήριο ότι ο ανάδοχος 
ερεύνησε και εξασφάλισε την προμήθεια από την αγορά όλων των υλικών, μηχανημάτων και μέσων που 
απαιτούνται και αναγράφονται στα συμβατικά τεύχη, και επομένως δεν δικαιούται να ζητήσει από την 
Υπηρεσία τρόπο προμήθειας και εκτέλεσης ή παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της υπηρεσίας για το 
λόγο αυτό. 
■ Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της εφαρμογής να παρίσταται αυτοπροσώπως ο 
οριζόμενος από την άδεια υπεύθυνος επιστήμονας και μετά από κάθε εφαρμογή στην ανάρτηση 
σήμανσης, με ευανάγνωστους χαρακτήρες, περί πραγματοποίησης της εργασίας καταπολέμησης 
τρωκτικών ή/και εντόμων ή καταπολέμησης κουνουπιών, προς ενημέρωση και προστασία των πολιτών. Στη 
σήμανση θα αναγράφεται υποχρεωτικά η ημερομηνία εφαρμογής και τα στοιχεία του αναδόχου και τα 
προτεινόμενα αντίδοτα.  
■ Το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί για την παροχή των υπηρεσιών πρέπει να είναι επαρκές 
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αριθμητικά, εξειδικευμένο στην εφαρμογή ψεκασμών και ειδικά στην καταπολέμηση κουνουπιών 
στην αναγνώριση του είδους των κουνουπιών σε επίπεδο γένους και με πείρα για κάθε είδους 
απαιτούμενη εργασία.  
■ Η επίβλεψη (επόπτης/τρια παρακολούθησης) έχει το δικαίωμα να ζητήσει την άμεση 
απομάκρυνση από το εργοτάξιο κάθε εργατοτεχνίτη κ.λ.π. που κατά την κρίση της δεν έχει τα 
απαιτούμενα προσόντα για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών ή είναι απείθαρχος, προκλητικός, 
εριστικός, κ.λ.π.. 
■ Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί αποκλειστικά και μόνο βιοκτόνα σκευάσματα για την 
καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους, κατά τα οριζόμενα από τον Κανονισμό 
528/2012/ΕΕ και να παίρνει όσα ιδιαίτερα μέτρα προφύλαξης έχουν καθορισθεί με την έγκριση 
κυκλοφορίας αυτών, ώστε να εξασφαλίζεται αποτελεσματική καταπολέμηση χωρίς κινδύνους και 
επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και το οικοσύστημα.  
■ Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί για την απολύμανση των κτιρίων αποκλειστικά και μόνο 
σκευάσματα εγκεκριμένα από τον Ε.Ο.Φ. και τον Κανονισμό 528/2012/ΕΕ και να παίρνει όσα ιδιαίτερα   
μέτρα   προφύλαξης  έχουν  καθορισθεί   με  την  έγκριση   κυκλοφορίας  αυτών,   ώστε  να εξασφαλίζεται 
αποτελεσματική καταπολέμηση χωρίς κινδύνους και επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και το οικοσύστημα.  
■ Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί αποκλειστικά και μόνο τα εγκεκριμένα σκευάσματα για 
την καταπολέμηση κουνουπιών (Α.Π. 2272/31397/28-2-2019 έγγραφο της Δ/νσης Προστασίας 
Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με ΑΔΑ 6ΚΙΤ465ΦΥΟ-6ΕΝ) 
και να παίρνει όσα ιδιαίτερα μέτρα προφύλαξης έχουν καθορισθεί με την έγκριση κυκλοφορίας 
αυτών, ώστε να εξασφαλίζεται αποτελεσματική καταπολέμηση χωρίς κινδύνους και επιπτώσεις στη 
δημόσια υγεία και το οικοσύστημα. 
■ Μετά από κάθε ολοκληρωμένη εφαρμογή ο ανάδοχος παραδίδει στην Υπηρεσία πιστοποιητικό καλής 
εκτέλεσης των εργασιών. 
■ Καθ’ όλη τη διάρκεια της παροχής της υπηρεσίας ο ανάδοχος υποχρεούται να απασχολεί δυο (2) 
συνεργεία, ένα για τους κοινόχρηστους χώρους και ένα για τα κτίρια. Σε περίπτωση ζήτησης από την 
Υπηρεσία ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση σύσταση περισσοτέρων του ενός συνεργείων 
καταπολέμησης για τους κοινόχρηστους χώρους. 
■ Σε κάθε έκτακτη ανάγκη για απολύμανση κτιρίου συστήνεται συνεργείο άμεσα ή το ένα από τα δύο 
προαναφερθέντα συνεργεία (το υπεύθυνο για τα κτίρια), προβαίνει άμεσα στην παροχή της 
υπηρεσίας απολύμανσης κατόπιν των υποδείξεων των αρμοδίων εκάστοτε αρχών.  
■ Καθ’ όλη τη διάρκεια παροχής της υπηρεσίας καταπολέμησης κουνουπιών ο ανάδοχος υποχρεούται να 
απασχολεί ένα (1) συνεργείο, συγκροτούμενο υποχρεωτικά από δύο (2) άτομα τουλάχιστον, πλέον του 
επικεφαλής και ένα όχημα κατάλληλα εξοπλισμένο. Αντίστοιχα στελεχωμένο, δεύτερο συνεργείο θα 
απασχολείται κατά τους μήνες αιχμής (Μάιο έως Οκτώβριο) για τη διενέργεια των ψεκασμών ακμαιοκτονίας. 
Σε περίπτωση δε ζήτησης από την Υπηρεσία, ο ανάδοχος υποχρεούται εντός τριών (3) ημερών από την 
ειδοποίηση, στην άμεση σύσταση περισσοτέρων του ενός συνεργείων καταπολέμησης προνυμφών ή 
ακμαίων.  
■ Σε περίπτωση που αναλάβει ένας μόνο ανάδοχος και τα πέντε (5) Τμήματα της παρούσας σύμβασης, τότε 
απασχολεί υποχρεωτικά διαφορετικά συνεργεία για την παροχή των μυοκτονιών και απεντομώσεων και 
ανεξάρτητο/α συνεργείο/α για την καταπολέμηση κουνουπιών, όπως αντίστοιχα προβλέπεται παραπάνω 
και στην Τεχνική Περιγραφή. Τα συνεργεία μυοκτονιών και απεντομώσεων που θα απαιτηθούν για την 
κάλυψη των αναγκών των τεσσάρων πλέον Δημοτικών Ενοτήτων θα προσαρμοστούν αναλόγως με τα 
παραπάνω αναφερόμενα και πάντα σε συνεννόηση και συμφωνία με την επιβλέπουσα Υπηρεσία – επόπτη 
παρακολούθησης.   
■ Οφείλει να εφαρμόσει υπερωρίες και εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες, αν έτσι απαιτεί η καλή και 
εμπρόθεσμη παροχή της υπηρεσίας, χωρίς να δικαιούται πρόσθετη αποζημίωση για το λόγο αυτό. Η 
Υπηρεσία δύναται ανά πάσα στιγμή να απαιτήσει από τον ανάδοχο να αυξήσει τον αριθμό των συνεργείων, 
τις υπερωρίες και τον αριθμό των μηχανημάτων, εάν κρίνει ότι ο ρυθμός προόδου της υπηρεσίας δεν είναι 
ικανοποιητικός. 
■ Να φροντίζει για την τήρηση της τάξης και της καθαριότητας στα σημεία εφαρμογής, για την έκδοση 
αδειών εργασίας από αστυνομικές αρχές αν απαιτείται, τη συμμόρφωση προς τις αστυνομικές διατάξεις που 
ισχύουν, τους εργατικούς νόμους, τις συλλογικές συμβάσεις, κοινωνικές ασφαλίσεις, κ.λ.π.. 
■ Να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης των προσκομιζομένων σκευασμάτων και υλικών μέχρι 
να χρησιμοποιηθούν, των μηχανημάτων, των μεταφορικών μέσων και της εν γένει ασφάλειας του 
εργατοτεχνικού προσωπικού, των επιβλεπόντων και κάθε τρίτου και να εκτελεί επ’ αυτού τις οδηγίες της 
επιβλέπουσας Υπηρεσίας, τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις φέροντας αποκλειστικά και μόνο αυτός την 
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ποινική και αστική ευθύνη για κάθε ατύχημα το οποίο οφείλεται από τη μη εφαρμογή τους.  
■ Για κάθε διακοπή της κυκλοφορίας, η οποία είναι απαραίτητη για την παροχή της υπηρεσίας, πρέπει 
προηγούμενα να συνεννοείται με τα αρμόδια τμήματα της Δ/νσης Πολεοδομικού – Κυκλοφοριακού 
Σχεδιασμού του Δήμου Πατρέων, της Αστυνομίας και της Τροχαίας Κινήσεως. Να τοποθετεί πινακίδες που θα 
καθοδηγούν την κυκλοφορία, νυχτερινά φωτεινά σώματα, κ.λ.π..  
■ Να τοποθετεί σε εμφανείς θέσεις ξύλινα εμπόδια στα οποία να γράφεται ο τίτλος της υπηρεσίας που 
παρέχει, η Δημοτική Αρχή για την οποία την παρέχει, τα στοιχεία του και τον αριθμό τηλεφώνου του. 
■ Να προφυλάσσει και να προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση, τις κυψέλες με τα μελισσοσμήνη και τις 
καλλιεργημένες εκτάσεις της περιοχής εφαρμογής και ευθύνεται για κάθε κοπή δέντρων, θάμνων και 
καταστροφή φυτείας που προκάλεσε. 
■ Να ειδοποιεί από πριν την Υπηρεσία για τον ακριβή χρόνο έναρξης και λήξης κάθε υπηρεσίας που 
πρόκειται να παράσχει, μη πιστοποιούμενων των υπηρεσιών για τις οποίες δεν έχει ενημερώσει.  
■ Μετά το πέρας της υπηρεσίας και πριν την απομάκρυνση από τα σημεία εφαρμογής υποχρεούται στην 
επαναφορά των χώρων εργασίας στης πρότερή τους κατάσταση. 
■ Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί τις επιμέρους προθεσμίες όπως θα ορίζονται από την 
επίβλεψη. Σε κάθε περίπτωση ειδοποίησης ή εντολής της Υπηρεσίας για την παροχή οποιασδήποτε 
υπηρεσίας τρωκτικοκτονίας ή εντομοκτονίας, στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων, είτε σε 
έκτακτες περιπτώσεις, ο ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση απόκριση εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) 
εργάσιμων ημερών από της ειδοποίησης. Σε αντίθετη περίπτωση θα τηρηθούν όλες οι νόμιμες 
διαδικασίες. 
■ Κατά τη διάρκεια της σύμβασης τηρείται ημερολόγιο παρεχομένων υπηρεσιών, με υποχρέωση και ευθύνη 
τήρησης και συμπλήρωσής του από τον ανάδοχο, το οποίο ελέγχεται και μονογράφεται από την 
επίβλεψη. 
■    Ο υπεύθυνος επιστήμονας πρέπει να πραγματοποιεί επιθεωρήσεις ρουτίνας 12 φορές ετησίως (μία 
ανά μήνα) κατά τις οποίες : α) γίνεται έλεγχος για ίχνη παρουσίας εντόμων και τρωκτικών, 
β) γίνεται έλεγχος όλων των δολωματικών σταθμών και των σταθμών παρακολούθησης - καταγραφής 
όπου και εάν είναι εγκατεστημένοι και 
γ) ανανεώνονται τα σκευάσματα  και επαναλαμβάνεται ο ψεκασμός, όπου και όποτε αυτό κριθεί 
απαραίτητο. 
■ Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση και η παροχή της υπηρεσίας υπεργολαβικά, από συνεργεία τρίτα ως 
προς του αναδόχου, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση, δήλωση και χορήγηση σχετικής άδειας από την 
επιβλέπουσα Υπηρεσία. 
■ Ο ανάδοχος βαρύνεται πλήρως με αποζημιώσεις ατυχημάτων του εν γένει προσωπικού του 
αναδόχου, καθώς και με αποζημιώσεις για ζημιές που προκαλούνται από το προσωπικό του αναδόχου και 
των μεταφορικών του μέσων σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του Δημοσίου, Δήμων, Κοινοτήτων και πάσης 
εν γένει φύσεως κοινωφελή έργα. Σε καμία περίπτωση δεν επιβαρύνεται η αναθέτουσα αρχή.  

 
ΑΡΘΡΟ 8ο  

 Πληρωμή - Παραλαβή εργασιών – Ποινικές Ρήτρες  
Η πληρωμή της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών θα γίνεται για το 100% της αξίας του εκάστοτε 
τιμολογίου μετά: 
Α) το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος του συμβατικού αντικειμένου που αφορά η 
πληρωμή σύμφωνα με το άρθρο 213 του ν. 4412/2016  
Β) το τιμολόγιο του αναδόχου  και  
Γ) την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, που θα συνοδέυεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 200 του ν. 4412/2013. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής 
ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής.. 
Η   παραλαβή   των   παρεχόμενων   υπηρεσιών   γίνεται   από   την   τριμελή   Επιτροπή   Παραλαβής,   που συγκροτείται 
σύμφωνα  με  την  παρ.  11  εδάφιο  δ  του  άρθρου  221  του  Ν.  4412/2016.  Η παρακολούθηση της σύμβασης 
ανατίθεται (άρθρο 216 Ν. 4412/2016), κατόπιν απόφασης της αρμόδιας Υπηρεσίας, ήτοι της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πρασίνου, σε επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της οικείας Δ/νσης, 
καθώς και σε άλλους υπαλλήλους της ίδιας Δ/νσης με επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της 
σύμβασης. Ο επόπτης λειτουργεί  ως συντονιστής. 
Σε περίπτωση καθυστερήσεως έναρξης ή υπέρβασης της προθεσμίας παροχής της υπηρεσίας, ιδιαιτέρως μετά 
από ειδοποίηση ή εντολή της επιβλέπουσας Υπηρεσίας ή του επόπτη συντονιστή, με υπαιτιότητα του 
παρόχου της υπηρεσίας, μπορεί να επιβληθεί στον ανάδοχο - πάροχο ποινή η οποία θα ανέρχεται στο ποσό 
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των τριάντα ευρώ (30,0 €) για κάθε ημέρα καθυστερήσεως ή υπερβάσεως, η οποία θα παρακρατείται από 
την αμοιβή του. Για την παρακράτηση του ποσού συντάσσει σχετική εισήγηση ο αρμόδιος επόπτης. 
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα σε βάρος του αναδόχου εξαιτίας 
συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα 
αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό. Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να 
επιβαρυνθεί η αναθέτουσα αρχή με αποζημιώσεις ατυχημάτων του εν γένει προσωπικού του αναδόχου, 
καθώς και με αποζημιώσεις για ζημιές που προκαλούνται από το προσωπικό του αναδόχου και των 
μεταφορικών του μέσων σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του Δημοσίου, Δήμων, Κοινοτήτων και πάσης 
εν γένει φύσεως κοινωφελή έργα. 
Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά τον νόμο. Ο 
ανάδοχος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, 
δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία. 
Σε περίπτωση καθυστερήσεως οφειλομένης σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε ανωτέρα βία η προθεσμία 
παροχής της υπηρεσίας παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα του Δήμου, ή από 
ανωτέρα βία κώλυμα του αναδόχου ο οποίος όμως δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση για την 
καθυστέρηση αυτή. 
Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, έξοδα δημοσιεύσεως βαρύνουν όλα τον ανάδοχο και μόνο αυτόν 
χωρίς καμιά ευθύνη και υποχρέωση του Δήμου. 

ΑΡΘΡΟ    9ο  
Ανωτέρα βία 

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί 
έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσής του, καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και 
επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα 
φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο 
ανάδοχος ή η Υπηρεσία είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία του προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, 
αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του αναδόχου κ.ά.. Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει 
λόγος ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλλει 
κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα 
προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. 
Ο    όρος    περί    ανωτέρας    βίας    εφαρμόζεται    ανάλογα    και    για    την    Υπηρεσία    προσαρμοζόμενος ανάλογα. 

ΑΡΘΡΟ 10ο  
Αθέτηση όρων συμφωνίας 

Η από μέρους του αναδόχου αθέτηση των όρων της υπογραφείσας σύμβασης ή μη πλήρης συμμόρφωση 
του προς τους όρους αυτών παρέχει στο Δήμο το δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο της σύμβασης με 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Η έκπτωσή του έχει σαν συνέπεια: 
α) Την απώλεια υπέρ του Δήμου λόγω ποινικής ρήτρας ολοκλήρου του ποσού κατατιθέμενης εγγύησης 
καλής εκτέλεσης. 
β) Την υποχρέωση του αναδόχου να αποζημιώσει το Δήμο για κάθε ζημία θετική ή αποθετική στην οποία 
θα υποστεί από τη μη εκτέλεση της σύμβασης. 
 

 
Οι Συντάξαντες 

 
ΓΙΑΛΕΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 

Τ.Ε. Γεωπονίας 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΝΤΖΑΡΗΣ 
ΠΕ Περιβαλλοντολόγος 

 
 

Ο Προϊστάμενος 
Τμήματος Μελετών  

Έργων Πρασίνου 
 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΝΤΖΑΡΗΣ 
ΠΕ Περιβαλλοντολόγος 

ΠΑΤΡΑ    1 / 04 / 2022 
 

Ο Δ/ντής  
Περιβάλλοντος, Ενέργειας  

& Πρασίνου 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
Τ.Ε. Γεωπονίας 
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)- [ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ] 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα 
Στοιχεία της δημοσίευσης 

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη 
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που 
απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ /ΤΕΥΔ. 
Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
Προσωρινός αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός [], ημερομηνία [], σελίδα [] 
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: 
[][][][]/S □□□[]□□ 0000/S 000-0000000 
Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα είναι 
δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. 
παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο) 
Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο: (π.χ. www.promitheus. gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης στο 
ΚΗΜΔΗΣ]) 
Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες με τις οποίες θα 
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας 
σύμβασης.

http://www.promitheus/
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Επίσημη ονομασία: 

Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 

Δικτυακός τόπος (εφόσον 

υπάρχει): 

Πόλη: 

Οδός και αριθμός: 

Ταχ. κωδ.: 

Αρμόδιος επικοινωνίας: 

Τηλέφωνο: 

φαξ: 

Ηλ. ταχ/μείο: 

Χώρα: 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 

997992450 

www.e-patras.gr 

ΠΑΤΡΑ 

ΜΑΙΖΩΝΟΣ 108 

26221 

GR 
Ταυτότητα του αγοραστή 
Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης Τίτλος: 

Μυοκτονία και καταπολέμηση εντόμων στο Δήμο 
Πατρέων και αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών 
απολύμανσης  
Σύντομη περιγραφή: 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι: α) η καταπολέμηση με κατάλληλα μέσα παντός είδους 
ανεπιθύμητων εντόμων υγειονομικής σημασίας (μύγες, κατσαρίδες, κοριοί, ψύλλοι κλπ), 
και η καταπολέμηση τρωκτικών (οικόσιτα ποντίκια, αρουραίοι) καθώς και η καταπολέμηση 
μυκήτων, βακτηρίων, ιών και γενικότερα παθογόνων μικροβίων και νοσογόνων 
μικροοργανισμών, η παρουσία των οποίων ενδέχεται να δημιουργήσει εστίες μόλυνσης και 
να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σε σχολικά και δημοτικά κτίρια και σε 
κοινόχρηστους χώρους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πατρέων 
(περιλαμβάνονται όλες οι Δημοτικές Ενότητες του Καλλικρατικού Δήμου Πατρέων δλδ Δ.Ε 
Πατρέων, Ρίου, Μεσσάτιδας, Παραλίας και Βραχναιίκων καθώς και όλοι οι Τομείς, 
Δημοτικές και Τοπικές κοινότητες). β) η αναζήτηση και χαρτογράφηση εστιών 
αναπαραγωγής κουνουπιών και η καταπολέμηση των κουνουπιών με εφαρμογή 
ψεκασμών κυρίως προνυμφοκτονίας και δευτερευόντως ακμαιοκτονίας εντός των 
διοικητικών ορίων του Δήμου Πατρέων (περιλαμβάνονται όλες οι Δημοτικές Ενότητες του 
Καλλικρατικού Δήμου Πατρέων δλδ Δ.Ε Πατρέων, Ρίου, Μεσσάτιδας, Παραλίας και 
Βραχναιίκων καθώς και όλοι οι Τομείς, Δημοτικές και Τοπικές κοινότητες). γ) Η 
απολύμανση Δημοτικών Κτιρίων και Οχημάτων του Δήμου Πατρέων σε περίπτωση 
εμφάνισης έκτακτης ανάγκης (π.χ για περιορισμό διασποράς ιών κλπ) 
Αριθμός αναφοράς αρχείου 
που αποδίδεται στον φάκελο 
από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
υπάρχει): 
Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Επωνυμία: 
Οδός και αριθμός: 
Ταχ. κωδ.: 
Πόλη:  

http://www.e-patras.gr/
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Χώρα: 
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας: 
Ηλ. ταχ/μείο: 
Τηλέφωνο: 
φαξ: 
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει): 

οικονομικος φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση; 
Ναι / Όχι 
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο 
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ’ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων; 
% 
Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής 
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής]; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο 
Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής; 
Ναι / Όχι 
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; 
Ναι / Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς 
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με 
άλλους; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
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Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...): 
Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από 
κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης: 
Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ 
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

Απάντηση: 
Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1 

Όνομα: 
Επώνυμο: 
Ημερομηνία γέννησης: 
Τόπος γέννησης: 
Οδός και αριθμός: 
Ταχ. κωδ.: 
Πόλη: 
Χώρα: 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχ/μείο: 
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων 
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Όνομα της οντότητας Ταυτότητα της οντότητας 
Τύπος ταυτότητας 
Κωδικοί CPV 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας 

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων 
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Όνομα της οντότητας Ταυτότητα της οντότητας 
Τύπος ταυτότητας 
Κωδικοί CPV 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την εφαρμογή 
των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας: Συμμετοχή σε 
εγκληματική οργάνωση 
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους 
λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από 
πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 
εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης Λόγος(-οι) 
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της 
περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού ("αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

Διαφθορά 
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους 
λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε 
έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 
εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης Λόγος(-οι) 
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της 
περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 
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Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού ("αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

Απάτη 
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους 
λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε 
έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 
εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης Λόγος(-οι) 
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της 
περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού ("αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες 
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους 
λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε 
έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 
εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης Λόγος(-οι) 
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της 
περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
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Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους 
λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε 
έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 
εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης Λόγος(-οι) 
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της 
περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους 
λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε 
έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 
εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 
Λόγος(-οι) 
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της 
περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού ("αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: 
Καταβολή φόρων 
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων, 
τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης; 

Απάντηση: 
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Ναι / Όχι 
Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται Ενεχόμενο ποσό 
Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 
Ναι / Όχι 

Διευκρινίστε: 
Ο οικονομικός φορέας 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; 
Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 
Ναι / Όχι 
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας 
σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και 
στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη 
χώρα εγκατάστασης; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται 
Ενεχόμενο ποσό 
Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 
Ναι / Όχι 

Διευκρινίστε: 
Ο οικονομικός φορέας 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; 
Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 
Ναι / Όχι 
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας 
σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου 
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 
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περιβαλλοντικού δικαίου; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού ("αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου 
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 
κοινωνικού δικαίου; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού ("αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου 
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 
εργατικού δικαίου; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού ("αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

Πτώχευση 
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να 
παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα 
περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού 



ΑΔΑ: Ψ1ΑΠΩΞΙ-94Ζ



103 
 

δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, 
ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης 
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να 
παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα 
περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού 
δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, 
ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού 
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να 
παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα 
περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού 
δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, 
ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις 
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να 
παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα 
περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού 
δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, 
ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο 
Τελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να 
παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα 
περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού 
δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, 
ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα; 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να 
παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα 
περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού 
δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, 
ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος 
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού ("αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
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Ναι / Όχι 
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Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού
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Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό 
τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού ("αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης 
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;
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Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις 
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας 
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την 
εν λόγω προηγούμενη σύμβαση; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, 
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών
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Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) 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) έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς καθυστέρηση, 
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, 
και δ) 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 
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; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
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 
προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα τη διαδικασίας σύναψης σύμβασης που 
αναφέρονται στην προκήρυξη/γνωστοποίηση. 
Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με πρότυπα διασφάλισης 
ποιότητας 
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 πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 
μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

Πιστοποιητικά απο ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με συστήματα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης 
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; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 
μέσα μπορούννα προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 
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πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
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Λήξη 
Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με 
τα μέρη II έως V 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 αναφέρονται, 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 δωρεάν [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] ή 
β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του άρθρου 59 
παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 
φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να αποκτήσει 
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο Μέρος ΙΙΙ και το 
Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για τους σκοπούς της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι. 
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές): 
Ημερομηνία 
Τόπος 
Υπογραφή` 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 

 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ  
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛ. : 

Μυοκτονία, απεντόμωση και 
αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών 
απολύμανσης στο Δήμο Πατρέων  
144.645,00 € χωρίς Φ.Π.Α.  

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Στοιχεία προσφέροντος :  

Έδρα:  
 

Οδός: Αριθμός: 

Τηλέφωνο:  
 

Fax:  e-mail: 

ΤΜΗΜΑ Α :  Μυοκτονία και απεντόμωση στη Δ.Ε. Πατρέων 

Α/Α Περιγραφή 
παρεχόμενης 
υπηρεσίας 

Μονάδα Ποσότητα Αριθμός 
εφαρμογών 

Τιμή 
προσφοράς 

ανά 
μονάδα 

Δαπάνη 
αριθμητικώς  

(€) 

Δαπάνη 
ολογράφως 

(€) 

Α.1 
 

Μυοκτονία και 
καταπολέμηση 
εντόμων σε 
υπαίθριους 
κοινόχρηστους 
χώρους της Δ.Ε. 
Πατρέων 

1 

  

Α.2 Μυοκτονία και 
απεντόμωση 
στα σχολικά και 
δημοτικά κτίρια 
της Δ.Ε. 
Πατρέων 

1 

  

Α.3 Προμήθεια και 
τοποθέτηση 
δολωματικών 
σταθμών στη 
Δ.Ε. Πατρέων 

430  

  

Α.4 Αντιμετώπιση 
έκτακτων 
περιστατικών 
απολύμανσης 
κτιρίων στη Δ.Ε. 
Πατρέων 

κτίριο 20 2    

    ΣΥΝΟΛΟ Α   

    Φ.Π.Α. 24%   

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

 
 
 
ΤΜΗΜΑ Β :  Μυοκτονία και απεντόμωση στη Δ.Ε. Ρίου 

Α/Α Περιγραφή 
παρεχόμενης 

Μονάδα Ποσότητα Αριθμός 
εφαρμογών 

Τιμή 
προσφοράς 

Δαπάνη 
αριθμητικώς  

Δαπάνη 
ολογράφως 
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υπηρεσίας ανά 
μονάδα 

(€) (€) 

Β.1 
 

Μυοκτονία και 
καταπολέμηση 
εντόμων σε 
υπαίθριους 
κοινόχρηστους 
χώρους της Δ.Ε. 
Ρίου 

1 

  

Β.2 Μυοκτονία και 
απεντόμωση 
στα σχολικά και 
δημοτικά κτίρια 
της Δ.Ε. Ρίου 

1 

  

Β.3 Προμήθεια και 
τοποθέτηση 
δολωματικών 
σταθμών στη 
Δ.Ε. Ρίου 

110  

  

Β.4 Αντιμετώπιση 
έκτακτων 
περιστατικών 
απολύμανσης 
κτιρίων στη Δ.Ε. 
Ρίου 

κτίριο 10 2    

    ΣΥΝΟΛΟ Β   

    Φ.Π.Α. 24%   

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

ΤΜΗΜΑ Γ :  Μυοκτονία και απεντόμωση στις Δ.Ε. Μεσσάτιδος, Παραλίας & Βραχναιίκων 

Α/Α Περιγραφή 
παρεχόμενης 
υπηρεσίας 

Μονάδα Ποσότητα Αριθμός 
εφαρμογών 

Τιμή 
προσφοράς 

ανά 
μονάδα 

Δαπάνη 
αριθμητικώς  

(€) 

Δαπάνη 
ολογράφως 

(€) 

Γ.1 
 

Μυοκτονία και 
καταπολέμηση 
εντόμων σε 
υπαίθριους 
κοινόχρηστους 
χώρους των Δ.Ε. 
Μεσσάτιδας, 
Παραλίας & 
Βραχναιίκων 

1 

  

Γ.2 Μυοκτονία και 
απεντόμωση 
στα σχολικά και 
δημοτικά κτίρια 
των Δ.Ε. 
Μεσσάτιδας, 
Παραλίας & 
Βραχναιίκων 

1 

  

Γ.3 Προμήθεια και 
τοποθέτηση 
δολωματικών 

240  
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σταθμών στις 
Δ.Ε. 
Μεσσάτιδας, 
Παραλίας & 
Βραχναιίκων 

Γ.4 Αντιμετώπιση 
έκτακτων 
περιστατικών 
απολύμανσης 
κτιρίων στις Δ.Ε. 
Μεσσάτιδας, 
Παραλίας & 
Βραχναιίκων 

κτίριο 10 2    

    ΣΥΝΟΛΟ Γ   

    Φ.Π.Α. 24%   

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

ΤΜΗΜΑ Δ :  Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών Δήμου Πατρέων 

Α/Α Περιγραφή παρεχόμενης 
υπηρεσίας 

Ποσότητα Δαπάνη 
αριθμητικώς  

(€) 

Δαπάνη 
ολογράφως 

(€) 

Δ.1 Καταπολέμηση κουνουπιών 
(προνυμφοκτονία και 
ακμαιοκτονία) σε εντοπισμένες 
εστίες αναπαραγωγής, ρέματα, 
αρδευτικά κανάλια, υπαίθριους 
κοινόχρηστους χώρους και αλλού 

1 

 

 

  ΣΥΝΟΛΟ  Δ   

  Φ.Π.Α. 24%   

  ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
 

 ΤΜΗΜΑ Ε:  «Απολύμανση Δημοτικών Κτιρίων & Οχημάτων του Δήμου Πατρέων σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης» 

Α/Α Περιγραφή 
παρεχόμενη
ς υπηρεσίας 

Μονάδα Ποσότητα Αριθμός 
εφαρμογών 

Τιμή 
μονάδας 

ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 Απολύμανση 
δημοτικών 
κτιρίων 

κτίριο 75 1   

2 Απολύμανση 
οχημάτων 

επιβατικά 28 1   

  φορτηγά 
(<3,5 τόνων) 

& βαρέα 
οχήματα 
(φορτηγά 

>3,5 τόνων         
& 

λεωφορεία) 

201 1   

 
 

    ΣΥΝΟΛΟ                              
(άνευ φΠΑ 

24%)  

     ΦΠΑ 24%  
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     ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ               
(με φΠΑ 

24%)  

 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
: 

(αναγραφή του τμήματος ή 
του συνδυασμού τμημάτων)  

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ σε € : 

 

 Φ.Π.Α. 24% :  

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) :  
     ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 

Ο υπογράφων Διαγωνιζόμενος Οικονομικός Φορέας 
ΔΗΛΩΝΩ ότι έλαβα γνώση των όρων της 
Διακήρυξης, Συγγραφής Υποχρεώσεων, του 
συνταχθέντος Προϋπολογισμού μελέτης της 
Υπηρεσίας, του Τιμολογίου της μελέτης, της 
Τεχνικής Περιγραφής και των λοιπών στοιχείων και 
συμβατικών τευχών της μελέτης, που αναφέρεται 
ανωτέρω, και αφού μελέτησα τις επί μέρους 
συνθήκες της υπηρεσίας αυτής,   ΠΡΟΣΦΕΡΩ για την 
υπηρεσία, το παραπάνω ποσό, όπως αυτό προκύπτει 
από την προσφορά επί του τιμολογίου και 
αναφέρεται στον παρόντα προϋπολογισμό 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Πάτρα       /      /2022 
Ο Διαγωνιζόμενος 

 
 
 

Σφραγίδα – Υπογραφή  
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Προμήθειας (ΕΕΕΠ)
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης
σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα

Στοιχεία της δημοσίευσης
Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες
που απαιτούνται στο μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι
έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΠ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΠ.
Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Αριθμός της προκήρυξης
-
Αριθμός ανακοίνωσης στην ΕΕ:
-
URL της ΕΕ
Εθνική επίσημη εφημερίδα
-
Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας
σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία:
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
Χώρα:
Ελλάδα

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων
Είδος διαδικασίας
Δεν προσδιορίζεται
Τίτλος:

-1-
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Μυοκτονία και καταπολέμηση εντόμων στο Δήμο Πατρέων και αντιμετώπιση
έκτακτων περιστατικών απολύμανσης
Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι: α) η καταπολέμηση με κατάλληλα μέσα παντός
είδους ανεπιθύμητων εντόμων υγειονομικής σημασίας (μύγες, κατσαρίδες,
κοριοί, ψύλλοι κλπ), και η καταπολέμηση τρωκτικών (οικόσιτα ποντίκια,
αρουραίοι) καθώς και η καταπολέμηση μυκήτων, βακτηρίων, ιών και γενικότερα
παθογόνων μικροβίων και νοσογόνων μικροοργανισμών, η παρουσία των οποίων
ενδέχεται να δημιουργήσει εστίες μόλυνσης και να αποτελέσει κίνδυνο για τη
δημόσια υγεία, σε σχολικά και δημοτικά κτίρια και σε κοινόχρηστους χώρους
εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πατρέων (περιλαμβάνονται όλες οι
Δημοτικές Ενότητες του Καλλικρατικού Δήμου Πατρέων δλδ Δ.Ε Πατρέων, Ρίου,
Μεσσάτιδας, Παραλίας και Βραχναιίκων καθώς και όλοι οι Τομείς, Δημοτικές και
Τοπικές κοινότητες). β) η αναζήτηση και χαρτογράφηση εστιών αναπαραγωγής
κουνουπιών και η καταπολέμηση των κουνουπιών με εφαρμογή ψεκασμών κυρίως
προνυμφοκτονίας και δευτερευόντως ακμαιοκτονίας εντός των διοικητικών
ορίων του Δήμου Πατρέων (περιλαμβάνονται όλες οι Δημοτικές Ενότητες του
Καλλικρατικού Δήμου Πατρέων δλδ Δ.Ε Πατρέων, Ρίου, Μεσσάτιδας, Παραλίας
και Βραχναιίκων καθώς και όλοι οι Τομείς, Δημοτικές και Τοπικές κοινότητες).
γ) Η απολύμανση Δημοτικών Κτιρίων και Οχημάτων του Δήμου Πατρέων σε
περίπτωση εμφάνισης έκτακτης ανάγκης (π.χ για περιορισμό διασποράς ιών κλπ)
Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει):
-

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Επωνυμία:
-
Οδός και αριθμός:
-
Ταχ. κωδ.:
-
Πόλη:
-
Χώρα:

-2-
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---
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
-
Ηλ. ταχ/μείο:
-
Τηλέφωνο:
-
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
-
Αριθ. ΦΠΑ, εφόσον υπάρχει:
-
Εάν δεν υπάρχει αριθμός ΦΠΑ, να αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει
-
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
❍ Ναι
❍ Όχι
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός
φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»
ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων
προστατευόμενης απασχόλησης;
❍ Ναι
❍ Όχι
Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων εργαζομένων;
-
Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

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

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

α) να αναφέρετε τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά
περίπτωση:
-
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται
ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:
-
γ) Να αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή
ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογο:
-
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
επιλογής;
❍ Ναι
❍ Όχι

• Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη
σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας

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 διατίθεται αυτή
δωρεάν;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:
-

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
από κοινού με άλλους;
❍ Ναι
❍ Όχι
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• Μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΕΕΕΠ από τους άλλους
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.

α) Να αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στον όμιλο
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
-
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από
κοινού στη διαδικασία προμήθειας:
-
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία του συμμετέχοντος ομίλου:
-

Ανάλογα με την περίπτωση, ένδειξη για την/τις παρτίδα/ες για τις οποίες
ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά:
-

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
#1

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

Όνομα
-
Επώνυμο
-
Ημερομηνία γέννησης
-
Τόπος γέννησης
-
Οδός και αριθμός:
-
Ταχ. κωδ.:
-
Πόλη:
-
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Χώρα:
---
Ηλ. ταχ/μείο:
-
Τηλέφωνο:
-
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:
-
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση
(τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …):
-

Γ: Πληροροφίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
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

• Παρακαλείστε να υποβάλετε χωριστό έντυπο ΕΕΕΠ, με τις πληροφορίες
που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και Β του παρόντος μέρους,
καθώς και το μέρος ΙΙΙ, για κάθε μία από τις σχετικές οντότητες, δεόντως
συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τους ενδιαφερόμενους φορείς.
Σημειώσετε ότι αυτό θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει κάθε τεχνικό
προσωπικό ή τεχνικό φορέα, είτε ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του
οικονομικού φορέα, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας
και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή
τις τεχνικές υπηρεσίες που ο οικονομικός φορέας μπορεί να καλέσει για την
εκτέλεση των εργασιών.
Εφόσον είναι σχετικές για τη συγκεκριμένη ικανότητα ή τις ικανότητες στις
οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείστε να συμπεριλάβετε
τις πληροφορίες σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε μία από τις σχετικές
οντότητες.

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων
δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας
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• (Το τμήμα συμπληρώνεται μόνο αν οι πληροροφίες αυτές ζητούνται ρητώς
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα).

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν ναι και στο μέτρο που είναι γνωστοί, παραθέστε κατάλογο των
προτεινόμενων υπεργολάβων:
-

• Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις
πληροφορίες επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στο μέρος Ι, να
παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και
Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος III για κάθε υπεργολάβο (ή
κατηγορία υπεργολάβων).

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με 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; 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).

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
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❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Διαφθορά
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για διαφθορά με 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; 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 στο άρθρο 2 παράγραφος 1 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). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως
ορίζεται στο εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας αρχής (του αναθέτοντα φορέα) ή
του οικονομικού φορέα.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
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Απάτη
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για απάτη με 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; 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).

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων
ή ελέγχου σε αυτό για τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα
με τρομοκρατικές δραστηριότητες με 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; 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.

Η απάντησή σας
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❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας με 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; 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).

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
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Κωδικός
-
Εκδότης
-
Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων με
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; 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 απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης
Στο άρθρο 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού
Καταβολή φόρων
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Παρέβη ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος
μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη
χώρα εγκατάστασης;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Οικεία χώρα ή κράτος μέλος
---
Ενεχόμενο ποσό
-
---
Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή
διοικητική απόφαση;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική
απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
❍ Ναι
❍ Όχι
Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης.
-
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε
αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού
-
Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν
-
Ο οικονομικός φορέας 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;
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
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Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Παραβίασε ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι
εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Οικεία χώρα ή κράτος μέλος
---
Ενεχόμενο ποσό
-
---
Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή
διοικητική απόφαση;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική
απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
❍ Ναι
❍ Όχι
Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης.
-
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε
αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού
-
Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν
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-
Ο οικονομικός φορέας 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;
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Στο άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον
τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της
παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα
της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
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❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του
στον τομέα του κοινωνικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της
παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα
της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Παραβίαση των υποχρεώσεων στους τομείς του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του
στον τομέα του εργατικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της
παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα
της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Πτώχευση
Έχει κηρύξει ο οικονομικός φορέας πτώχευση;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
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❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Αφερεγγυότητα
Αποτελεί ο οικονομικός φορέας αντικείμενο διαδικασίας αφερεγγυότητας ή
παύσης δραστηριοτήτων;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-
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Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Διακανονισμός με τους πιστωτές
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε διακανονισμό με πιστωτές;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Κατάσταση ανάλογη της πτώχευσης, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας
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Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη της πτώχευσης
κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές
νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Περιουσιακά στοιχεία υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή
Είναι τα περιουσιακά στοιχεία του οικονομικού φορέα υπό αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από δικαστήριο;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
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παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
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-
Εκδότης
-
Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; Κατά
περίπτωση, βλέπε ορισμούς στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα
έγγραφα της προμήθειας.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία
σύναψης της σύμβασης
Είναι ο οικονομικός φορέας ενήμερος για τυχόν σύγκρουση συμφερόντων, όπως
ορίζεται από την εθνική νομοθεσία, τη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της
προμήθειας, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης;

Η απάντησή σας
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❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην κατάρτιση της παρούσας διαδικασίας
σύναψης σύμβασης
Έχει ο οικονομικός φορέας, ή συνδεόμενη με αυτόν επιχείρηση, παράσχει
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή την συμβαλλόμενη οντότητα ή έχει κατ’
άλλον τρόπο εμπλακεί στην κατάρτιση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Πρόωρη λήξη, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχουν επιβληθεί στον οικονομικό φορέα, στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτουσα αρχή ή προηγούμενης
σύμβασης παραχώρησης, πρόωρη καταγγελία της σύμβασης, αποζημιώσεις ή
άλλες παρόμοιες κυρώσεις;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα παροχής των
απαιτούμενων εγγράφων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα
της παρούσας διαδικασίας
Ο οικονομικός φορέας:
α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού ή την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλογής,
β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
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γ) δεν ήταν σε θέση, χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα απαιτούμενα από
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα δικαιολογητικά, και
δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, να αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Α: Καταλληλότητα
Στο άρθρο 58 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα
ακόλουθα κριτήρια επιλογής
Εγγραφή στο οικείο επαγγελματικό μητρώο
Είναι εγγεγραμμένος στα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος
μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας
2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν
να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
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Λήξη

Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια
επιλογής υποψηφίων
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Πληροί τα εφαρμοστέα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή
τους κανόνες, ώστε να περιορίζεται ο αριθμός των υποψηφίων με τον
ακόλουθο τρόπο:

Σε περίπτωση που απαιτούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή άλλες
μορφές αποδεικτικών εγγράφων, να αναφέρετε για κάθε ένα αν ο
οικονομικός φορέας έχει τα απαιτούμενα έγγραφα:

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές αποδεικτικών
στοιχείων διατίθενται ηλεκτρονικά, αναφέρετε για το καθένα:

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-

Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις
Ο οικονομικός φορέας, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει στα
μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των
συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο οικονομικός φορέας, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν
αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:
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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 δωρεάν [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, πρέπει να υπάρχει
ανάλογη συγκατάθεση πρόσβασης ή
β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική
εφαρμογή του άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας
2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην
κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο οικονομικός φορέας δίδει επισήμως τη συγκατάθεσή του στην αναθέτουσα
αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, προκειμένου
να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν
υποβληθεί στο μέρος ΙΙΙ και το μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου
Εγγράφου Προμήθειας για τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης,
όπως καθορίζεται στο μέρος Ι.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
-
Τόπος
-
Υπογραφή
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