
    

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑΑΝΑΡΤΗΤΕΑΑΝΑΡΤΗΤΕΑΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΗΠΕΙΡΟΥ- ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ    Ιωάννινα, 08-10-2019 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ &    Αρ. Πρωτ : 148515148515148515148515    

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ    

Ταχ. ∆/νση   : Μ. Κοτοπούλη 62 

Ταχ. Κωδ     :  45445 

FAX               : 26510 88089-88074 

Πληροφορίες:  Μ. Μπουκουβάλα 

                         ∆. Μητρογεώργος 

Τηλέφωνα     : 2651088093-88087 

Ε.mail             : dasioandasioandasioandasioan@@@@apdhpapdhpapdhpapdhp----dmdmdmdm....govgovgovgov....grgrgrgr 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ      

 

Το ∆ασαρχείο Ιωαννίνων π π π προκηρύσσει ροκηρύσσει ροκηρύσσει ροκηρύσσει συνοπτικό    διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 

4412/2016, 4412/2016, 4412/2016, 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 

υπηρεσιών για:    Βοηθητικές εργασίες για την σύνταξη διαχειριστικής μελέτης δημοσίου δάσους Συκιάς-

Βασιλικού, ∆ήμου Πωγωνίου ( ανασύνταξη διαχειριστικού χάρτη & λήψη δοκιμαστικών επιφανειών) 

CPV: CPV: CPV: CPV: 77231300772313007723130077231300----1111, , , ,     με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, 

βάσει της τιμής και με σύστημα προσφοράς  με ενιαίο ποσοστό έκπτωσηςενιαίο ποσοστό έκπτωσηςενιαίο ποσοστό έκπτωσηςενιαίο ποσοστό έκπτωσης  επί των τιμών εργασιών του 

τιμολογίου της υπηρεσίας σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό %, , , , σύμφωνα με την ταυτάριθμη 

∆ιακήρυξη που εγκρίθηκε με την αριθμ. 145078/03145078/03145078/03145078/03----10101010----2019201920192019 απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 

∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας και τα σχετικά τεύχη δημοπράτησης του Τμήματος 

Εκτέλεσης ∆ασοτεχνικών Έργων, προϋπολογισμού 3.3.3.3.056,00056,00056,00056,00    €€€€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%). 

Η δαπάνη που θα προκληθεί θα βαρύνει τις Πιστώσεις Προγράμματος ∆ημοσίων Επενδύσεων 

Έτους 2019, Ενάριθμο έργο 2014ΣΕ58400008    από το οποίο μας κατανεμήθηκε το ποσόν των 3.056,00 

€ με την με αριθμ. 111111111094/061094/061094/061094/06----08080808----2019201920192019 (Α∆Α: 6Κ∆ΕΟΡ1Γ-9Φ6) απόφαση του Σ.Α.∆.Η.& ∆.Μ. 

«Κατανομή πιστώσεων για την 1η έγκριση διάθεσης πίστωσης του Ορίου Πληρωμών της ΣΑΕ 584 του 

Προγράμματος ∆ημοσίων Επενδύσεων έτους 2019 για το ∆ασαρχείο Ιωαννίνων». 

1. Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του ∆ασαρχείου Ιωαννίνων ( Μ.∆ασαρχείου Ιωαννίνων ( Μ.∆ασαρχείου Ιωαννίνων ( Μ.∆ασαρχείου Ιωαννίνων ( Μ.    Κοτοπούλη 62 Γραφείο Γ1)Κοτοπούλη 62 Γραφείο Γ1)Κοτοπούλη 62 Γραφείο Γ1)Κοτοπούλη 62 Γραφείο Γ1) 

την  22222222----10101010----2019 2019 2019 2019  ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών). 

2. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Ιδιώτες ∆ασολόγοι που κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 

δασολόγου από το ΓΕΩΤΕΕ,   εγγεγραμμένοι ή μη στο Μητρώο Μελετητών και Εταιρειών Μελετητών  

του ΥΠΕΧΩ∆Ε, βάσει του άρθρου 4 παρ. 2 του Π.∆. 437/81 και δεν είναι κάτοχοι πτυχίου εργολήπτη 

∆ημοσίων Έργων αλλά ούτε και παρέχουν με οποιοδήποτε τρόπο τις υπηρεσίες τους σε εργολήπτες 

∆ημοσίων Έργων. 
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Σελίδα 2 

3. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δενδενδενδεν απαιτείται η κατάθεση  απαιτείται η κατάθεση  απαιτείται η κατάθεση  απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχήςεγγυητικής επιστολής συμμετοχήςεγγυητικής επιστολής συμμετοχήςεγγυητικής επιστολής συμμετοχής 

σύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016. 

4. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Αποκεντρωμένη ∆ιοίκηση Ηπείρου-∆υτικής 

Μακεδονίας. 

5. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα γίνει επανάληψη την επόμενη εβδομάδα στις 

29-10-2019 ημέρα Τρίτη στον ίδιο τόπο και την ίδια ημέρα και ώρα, χωρίς άλλη δημοσίευση. 

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να προμηθευτούν την παρούσα ∆ιακήρυξη – Τεύχη ∆ημοπράτησης, 

(το έντυπο της οικονομικής προσφοράς δίνεται πρωτότυπο), από το γραφείο του Τμήματος 

Εκτέλεσης ∆ασοτεχνικών Έργων του ∆ασαρχείου Ιωαννίνων∆ασαρχείου Ιωαννίνων∆ασαρχείου Ιωαννίνων∆ασαρχείου Ιωαννίνων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και 

το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού, από τους  Μαρία Μπουκουβάλα & 

∆ημήτριο Μητρογεώργο, τηλ. 2651088093-88087, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την κα Μαρία Μπουκουβάλα & ∆ημήτριο 

Μητρογεώργο, τηλ.: 2651088093-88087 στα γραφεία του ∆ασαρχείου Ιωαννίνων∆ασαρχείου Ιωαννίνων∆ασαρχείου Ιωαννίνων∆ασαρχείου Ιωαννίνων, Μ. Κοτοπούλη 62 

Ιωάννινα,  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

    

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Μ..Ε.Σ.Α.∆.Η & ∆.ΜΜ..Ε.Σ.Α.∆.Η & ∆.ΜΜ..Ε.Σ.Α.∆.Η & ∆.ΜΜ..Ε.Σ.Α.∆.Η & ∆.Μ    

                                                    Ο Ο Ο Ο Αν. Προϊστάμενος του ∆ασαρχείου Αν. Προϊστάμενος του ∆ασαρχείου Αν. Προϊστάμενος του ∆ασαρχείου Αν. Προϊστάμενος του ∆ασαρχείου     

    

    

Χρήστος ΛαγόςΧρήστος ΛαγόςΧρήστος ΛαγόςΧρήστος Λαγός    

 ∆ασολόγος με Α΄ βαθμό ∆ασολόγος με Α΄ βαθμό ∆ασολόγος με Α΄ βαθμό ∆ασολόγος με Α΄ βαθμό    
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∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Υ  ∆ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Υ  ∆ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Υ  ∆ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Υ  ∆ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ     
    

    

    

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & 

ΛΟΙΠΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΛΟΙΠΩΝ 

ΣΥΝΑΦΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ::::    

    

    

Βοηθητικές εργασίες Βοηθητικές εργασίες Βοηθητικές εργασίες Βοηθητικές εργασίες για την σγια την σγια την σγια την σύνταξη ύνταξη ύνταξη ύνταξη 

διαχειριστικής μελέτης δημοσίου δάσους διαχειριστικής μελέτης δημοσίου δάσους διαχειριστικής μελέτης δημοσίου δάσους διαχειριστικής μελέτης δημοσίου δάσους 

ΣυκιάςΣυκιάςΣυκιάςΣυκιάς----ΒασιλικούΒασιλικούΒασιλικούΒασιλικού, ∆ήμου , ∆ήμου , ∆ήμου , ∆ήμου ΠωγωνίουΠωγωνίουΠωγωνίουΠωγωνίου    

((((ανασύνταξη διαχειριστικού χάρτη & λήψη ανασύνταξη διαχειριστικού χάρτη & λήψη ανασύνταξη διαχειριστικού χάρτη & λήψη ανασύνταξη διαχειριστικού χάρτη & λήψη 

δοκιμαστικών δοκιμαστικών δοκιμαστικών δοκιμαστικών επιφανειών).επιφανειών).επιφανειών).επιφανειών).     

    

    

CPV: CPV: CPV: CPV: 77231300772313007723130077231300----1111     

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜOOOOΚΡΑΤΙΑΚΡΑΤΙΑΚΡΑΤΙΑΚΡΑΤΙΑ    

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ    

ΗΠΕΙΡΟΥΗΠΕΙΡΟΥΗΠΕΙΡΟΥΗΠΕΙΡΟΥ---- ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ    

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ &ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ &ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ &ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ &    

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ    

∆/∆/∆/∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝΝΣΗ ∆ΑΣΩΝΝΣΗ ∆ΑΣΩΝΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

  ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:    

    

Πιστώσεις Πιστώσεις Πιστώσεις Πιστώσεις Προγράμματος ∆ημοσίων ΕπενδύσεωνΠρογράμματος ∆ημοσίων ΕπενδύσεωνΠρογράμματος ∆ημοσίων ΕπενδύσεωνΠρογράμματος ∆ημοσίων Επενδύσεων    
Έτους 2019,Έτους 2019,Έτους 2019,Έτους 2019,    
 Ενάριθμο έργο 2014ΣΕ58400008 Ενάριθμο έργο 2014ΣΕ58400008 Ενάριθμο έργο 2014ΣΕ58400008 Ενάριθμο έργο 2014ΣΕ58400008    
      ∆ΑΠΑΝΗ∆ΑΠΑΝΗ∆ΑΠΑΝΗ∆ΑΠΑΝΗ::::    3333....056,00056,00056,00056,00 Ευρώ με ΦΠΑ Ευρώ με ΦΠΑ Ευρώ με ΦΠΑ Ευρώ με ΦΠΑ    

ΑΔΑ: 67Ρ9ΟΡ1Γ-Α13



 

Σελίδα 4 

    

ΤΟ ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  

 

∆∆∆∆∆∆∆∆ ιιιιιιιι αααααααα κκκκκκκκ ηηηηηηηη ρρρρρρρρ ύύύύύύύύ σσσσσσσσ σσσσσσσσ εεεεεεεε ιιιιιιιι  

 

ΣΣΣΣυνοπτικό διαγωνισμόυνοπτικό διαγωνισμόυνοπτικό διαγωνισμόυνοπτικό διαγωνισμό     

    

για τη τη τη την επιλογή αναδόχου ν επιλογή αναδόχου ν επιλογή αναδόχου ν επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση δημόσιας σύμβασης παροχής τεχνικών και λοιπών 

συναφών επιστημονικών υπηρεσιών:     

 

««««Βοηθητικές εργασίες για την σΒοηθητικές εργασίες για την σΒοηθητικές εργασίες για την σΒοηθητικές εργασίες για την σύνταξη διαχειριστικής μελέτης δύνταξη διαχειριστικής μελέτης δύνταξη διαχειριστικής μελέτης δύνταξη διαχειριστικής μελέτης δημοσίου δάσουημοσίου δάσουημοσίου δάσουημοσίου δάσους ς ς ς ΣυκιάςΣυκιάςΣυκιάςΣυκιάς----

ΒασιλικούΒασιλικούΒασιλικούΒασιλικού, ∆ήμου ,  ∆ήμου ,  ∆ήμου ,  ∆ήμου ΠωγωνίουΠωγωνίουΠωγωνίουΠωγωνίου    ((((ανασύνταξη διαχειριστικού χάρτη & λήψη δοκιμαστικών ανασύνταξη διαχειριστικού χάρτη & λήψη δοκιμαστικών ανασύνταξη διαχειριστικού χάρτη & λήψη δοκιμαστικών ανασύνταξη διαχειριστικού χάρτη & λήψη δοκιμαστικών 

επιφανειώνεπιφανειώνεπιφανειώνεπιφανειών))))»»»»     

    

    

Εκτιμώμενης αξίας  Εκτιμώμενης αξίας  Εκτιμώμενης αξίας  Εκτιμώμενης αξίας  3.3.3.3.056,00056,00056,00056,00 Ευρώ Ευρώ Ευρώ Ευρώ 

((((μεμεμεμε Φ.Π.Α.), Φ.Π.Α.), Φ.Π.Α.), Φ.Π.Α.), 

 

 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με 

α) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) και ιδίως των άρθρων 117 και  

β)  Τους όρους της παρούσας και 

    

ΚΚΚΚ α λ ε ία λ ε ία λ ε ία λ ε ί  

 

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς  

να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή τεχνικών & λοιπών συναφών 

επιστημονικών υπηρεσιών για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών. 

 

 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & 

ΛΟΙΠΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΛΟΙΠΩΝ 

ΣΥΝΑΦΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ::::    

    

    

Βοηθητικές εργασίες για την σΒοηθητικές εργασίες για την σΒοηθητικές εργασίες για την σΒοηθητικές εργασίες για την σύνταξη ύνταξη ύνταξη ύνταξη 

διαχειριστικής μελέτης δημοσίου δάσους διαχειριστικής μελέτης δημοσίου δάσους διαχειριστικής μελέτης δημοσίου δάσους διαχειριστικής μελέτης δημοσίου δάσους 

ΣυΣυΣυΣυκιάςκιάςκιάςκιάς----ΒασιλικούΒασιλικούΒασιλικούΒασιλικού, ∆ήμου , ∆ήμου , ∆ήμου , ∆ήμου ΠωγωνίουΠωγωνίουΠωγωνίουΠωγωνίου    

((((ανασύνταξη διαχειριστικού χάρτη & λήψη ανασύνταξη διαχειριστικού χάρτη & λήψη ανασύνταξη διαχειριστικού χάρτη & λήψη ανασύνταξη διαχειριστικού χάρτη & λήψη 

δοκιμαστικών επιφανειών).δοκιμαστικών επιφανειών).δοκιμαστικών επιφανειών).δοκιμαστικών επιφανειών).     

    

    

    

CPV: CPV: CPV: CPV: 77231300772313007723130077231300----1111     

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜOOOOΚΡΑΤΙΑΚΡΑΤΙΑΚΡΑΤΙΑΚΡΑΤΙΑ    

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ    

ΗΠΕΙΡΟΥΗΠΕΙΡΟΥΗΠΕΙΡΟΥΗΠΕΙΡΟΥ---- ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ    

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ &ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ &ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ &ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ &    

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ    

∆/∆/∆/∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

  
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:    

    

Πιστώσεις Πιστώσεις Πιστώσεις Πιστώσεις Προγράμματος ∆ημοσίων ΕπενδύσεωνΠρογράμματος ∆ημοσίων ΕπενδύσεωνΠρογράμματος ∆ημοσίων ΕπενδύσεωνΠρογράμματος ∆ημοσίων Επενδύσεων    
Έτους 2019,Έτους 2019,Έτους 2019,Έτους 2019,    
 Ενάριθμο έργο 2014ΣΕ58400008 Ενάριθμο έργο 2014ΣΕ58400008 Ενάριθμο έργο 2014ΣΕ58400008 Ενάριθμο έργο 2014ΣΕ58400008    
      ∆ΑΠΑΝΗ∆ΑΠΑΝΗ∆ΑΠΑΝΗ∆ΑΠΑΝΗ::::    3.3.3.3.056,00056,00056,00056,00 Ευρώ με ΦΠΑ Ευρώ με ΦΠΑ Ευρώ με ΦΠΑ Ευρώ με ΦΠΑ 
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ    

1.11.11.11.1    Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής     

Με την με  αριθμ. οικ. 82395/82395/82395/82395/00001111----00006666----2018201820182018 (ΦΕΚ2352/Β΄/20-6-2018) Απόφαση Συντονιστή Α.∆.Η.∆.Μ. 

ορίστηκε η Προϊσταμένη Αρχή και η ∆ιευθύνουσα υπηρεσία, καθώς και οι αρμοδιότητες αυτών: 

Προϊσταμένη αρχή : Προϊσταμένη αρχή : Προϊσταμένη αρχή : Προϊσταμένη αρχή : ∆/νση ∆ασών Ιωαννίνων  

Οδός : Οδός : Οδός : Οδός : Μ. Κοτοπούλη 62  

Ταχ. Κωδ. : Ταχ. Κωδ. : Ταχ. Κωδ. : Ταχ. Κωδ. : 45445 

ΤηλΤηλΤηλΤηλ. : . : . : . : 2651 0 88040 

FaxFaxFaxFax :  :  :  : 2651088049 

EEEE----mailmailmailmail    : : : : ddioa@apdhp-dm.gov.gr  

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία: ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία: ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία: ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία:  ∆ασ ∆ασ ∆ασ ∆ασαρχείο Ιωαννίνων, αρχείο Ιωαννίνων, αρχείο Ιωαννίνων, αρχείο Ιωαννίνων, Τμήμα Εκτέλεσης ∆ασοτεχνικών Έργων 

Οδός : Οδός : Οδός : Οδός : Μ. Κοτοπούλη 62 

Ταχ. Κωδ. : Ταχ. Κωδ. : Ταχ. Κωδ. : Ταχ. Κωδ. : 45445 

Τηλ. : Τηλ. : Τηλ. : Τηλ. : 26510 88080-88093 

Fax : Fax : Fax : Fax : 26510 88089-88075 

    

1.21.21.21.2    Στοιχεία ∆ιαδικασίαςΣτοιχεία ∆ιαδικασίαςΣτοιχεία ∆ιαδικασίαςΣτοιχεία ∆ιαδικασίας----ΧρηματοδότησηΧρηματοδότησηΧρηματοδότησηΧρηματοδότηση    

Είδος διαδικασίας Είδος διαδικασίας Είδος διαδικασίας Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν.4412/2016. 

Χρηματοδότηση της σύμβασηςΧρηματοδότηση της σύμβασηςΧρηματοδότηση της σύμβασηςΧρηματοδότηση της σύμβασης1111 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος ∆ημοσίων Επενδύσεων 

έτους 2019, Ενάριθμο Έργο 2014ΣΕ58400008 σύμφωνα με την με αριθμ.. ΥΠΕΝ/∆ΠΥΠΕΝ/∆ΠΥΠΕΝ/∆ΠΥΠΕΝ/∆Π∆Π/59551/404/01∆Π/59551/404/01∆Π/59551/404/01∆Π/59551/404/01----

07070707----2019201920192019        (Α∆Α : Ω2ΤΑ4653(Α∆Α : Ω2ΤΑ4653(Α∆Α : Ω2ΤΑ4653(Α∆Α : Ω2ΤΑ4653Π8Π8Π8Π8----ΚΩΧ) ΚΩΧ) ΚΩΧ) ΚΩΧ) απόφαση του ΥΠΕΝ 2  

    

1.31.31.31.3    Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης     

� Το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης αφορά τις βοηθητικές εργασίες ήτοι ανασύνταξη 

διαχειριστικού χάρτη και λήψη δοκιμαστικών επιφανειών στα πλαίσια εκπόνησης 

δασοπονικής μελέτης διαχείρισης του δημοσίου δάσους Συκιάς-Βασιλικού, ∆ήμου Πωγωνίου 

και όπως αυτές περιγράφονται στην τεχνική έκθεση. 

� Θα υπάρχει άμεση ανταπόκριση από τον ανάδοχο σε οποιαδήποτε υπόδειξη του Τμήματος 

∆ασοτεχνικών Έργων του ∆ασαρχείου ∆ασαρχείου ∆ασαρχείου ∆ασαρχείου ΙωαννίνωνΙωαννίνωνΙωαννίνωνΙωαννίνων.  Θα τηρείται καθημερινό ημερολόγιο με 

αναφορά στην κάθε είδους εργασία, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στο τιμολόγιο της 

τεχνικής έκθεσης. 

� Οι απαιτούμενες εργασίες δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν επακριβώς εκ των προτέρων και 

το ∆ασαρχείο∆ασαρχείο∆ασαρχείο∆ασαρχείο ΙωαΙωαΙωαΙωαννίνωνννίνωνννίνωνννίνων διατηρεί το δικαίωμα να μην εξαντλήσει όλο το ποσό του 

προϋπολογισμού. Σε περίπτωση μη απασχόλησης ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμία 

αποζημίωση. 

� ∆ε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. 

                                                           
1
 Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ζ  ν. 4412/2016 

2
 Αναφέρονται τα στοιχεία του Φορέα, της Συλλογικής Απόφασης και του Κωδικού Αριθμού Εξόδων τους οποίους βαρύνει η 

πίστωση για την χρηματοδότηση της σύμβασης 
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� Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που συμμετέχουν στον 

διαγωνισμό, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης δεν πρέπει να μεταβάλλεται 

ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρο 132 του 

Ν.4412/2016. ∆υνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 

του Ν.4412/2016. 

� Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των  3.3.3.3.056,00056,00056,00056,00    €€€€ συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 2.464,52 €). Η δαπάνη για την εκτέλεση της ανωτέρω 

εργασίας θα καλυφθεί από Πιστώσεις Προγράμματος ∆ημοσίων Επενδύσεων Έτους 2019, 

Ενάριθμο έργο 2014ΣΕ58400008, ∆ασαρχείου Ιωαννίνων. 

    

Ως ημερομηνία περάτωσης της  εργασίας ορίζεται μέχρι 6μέχρι 6μέχρι 6μέχρι 6 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.    

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί  με σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης  επί του 

εγκεκριμένου τιμολογίου.  

Α/ΑΑ/ΑΑ/ΑΑ/Α    Είδος εργασίαςΕίδος εργασίαςΕίδος εργασίαςΕίδος εργασίας    ΆρθροΆρθροΆρθροΆρθρο    Τιμή Τιμή Τιμή Τιμή €€€€    ΜονάδαΜονάδαΜονάδαΜονάδα    

 μέτρησης μέτρησης μέτρησης μέτρησης    

 ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗΧΑΡΤΗΧΑΡΤΗΧΑΡΤΗ       

1 Ανασύνταξη διαχειριστικού χάρτη 1:20.000. 2ο 1.876,40 Τεμ. 

 ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΞΥΛΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ & ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΞΥΛΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ & ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΞΥΛΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ & ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΞΥΛΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ & 

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣΣΣΣ        

   

2 Λήψη ∆.Ε σε υψηλά δάση & προσδιορισμός 

ξυλαποθέματος και προσαύξησης με χρήση 

εξισώσεων. 

6ο 71,51 Στρ. 

 

1.41.41.41.4    Θεσμικό πλαίσιο Θεσμικό πλαίσιο Θεσμικό πλαίσιο Θεσμικό πλαίσιο     

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως3: 

� Του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

� Του Ν. 4314/2014 (Α' 265)4, “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” και του Ν. 3614/2007 (Α' 267) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

� Του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,,,, 

                                                           
3
 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τις 

υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές 

με την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας. 
4
 Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
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� Του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ημοσίου Τομέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 

(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,      

� 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. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

� Του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 

ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,5 

� Του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ημοσίων Συμβάσεων…»,  

� Του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

"Πρόγραμμα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

� Του άρθρου 23 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών6 

� Του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

� Του Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”  

και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

� Του Ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα”,  

� Του Π.∆ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 

και στοιχεία”,  

� Του Π.∆ 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες” 

� Της με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') Απόφασης του Υπ. Οικονομίας 

& Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και 

Ανάπτυξης  

− Την με αριθμ. ΥΠΕΝ/∆Π∆ΥΠΕΝ/∆Π∆ΥΠΕΝ/∆Π∆ΥΠΕΝ/∆Π∆Π/59551/404/01Π/59551/404/01Π/59551/404/01Π/59551/404/01----07070707----2019  2019  2019  2019  απόφαση του ΥΠΕΝ «1η έγκριση διάθεσης 

πίστωσης του Ορίου Πληρωμών της ΣΑΕ 584 του Προγράμματος ∆ημοσίων Επενδύσεων 2019 στις 

∆ασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων ∆ιοικήσεων. 

− Την υπ’ αριθμ. 43771/2643771/2643771/2643771/26----03030303----2019201920192019 απόφαση του ∆ασαρχείου Ιωαννίνων «Συγκρότηση Τριμελούς 

Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με το 

άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 στην  περιοχή αρμοδιότητας ∆ασαρχείου Ιωαννίνων» 

− Την με αριθμ. 111094/06111094/06111094/06111094/06----08080808----2019201920192019 Απόφαση του Σ.Α.∆.Η.-∆.Μ. «Κατανομή πιστώσεων για την 1η 

έγκριση διάθεσης πίστωσης του Ορίου Πληρωμών της ΣΑΕ 584 του Προγράμματος ∆ημοσίων 

Επενδύσεων έτους 2019 για το  ∆ασαρχείο Ιωαννίνων». 

− Την με αριθμ. 131198/12131198/12131198/12131198/12----09090909----2019201920192019 (επανάληψη στο ορθό 16-09-2019) Απόφαση του Σ.Α.∆.Η.-∆.Μ. 

«Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού και έγκρισης τευχών δημοπράτησης  για την υλοποίηση δημόσιας 

σύμβασης παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών: «- Βοηθητικές εργασίες 

                                                           
5
 Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης  για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων 

6
 Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 23, καταργείται με 

την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379.  
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για την σύνταξη διαχειριστικής μελέτης δημοσίου δάσους Συκιάς-Βασιλικού, ∆ήμου Πωγωνίου 

(ανασύνταξη διαχειριστικού χάρτη & λήψη δοκιμαστικών επιφανειών)». 

− Την με αριθμ. 145078/03145078/03145078/03145078/03----10101010----2019201920192019 Απόφαση του Σ.Α.∆.Η.-∆.Μ. «Έγκριση των όρων της Αναλυτικής 

∆ιακήρυξης για την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών: «Βοηθητικές 

εργασίες για την σύνταξη διαχειριστικής μελέτης δημοσίου δάσους Τ.Κ Συκιάς-Βασιλικού, ∆ήμου 

Πωγωνίου- ( ανασύνταξη διαχειριστικού χάρτη & λήψη δοκιμαστικών επιφανειών), προϋπολογισμού 

3.056,00 € (με ΦΠΑ)». 

− 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. 

    

1.51.51.51.5    ΠροΠροΠροΠροθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού θεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού θεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού θεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού     

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του ∆ασαρχείου Ιωαννίνων∆ασαρχείου Ιωαννίνων∆ασαρχείου Ιωαννίνων∆ασαρχείου Ιωαννίνων , Μ. Κοτοπούλη 62 Γραφείο 

Γ1,  την 22222222----10101010----2019201920192019 ημέρα  ημέρα  ημέρα  ημέρα Τρίτη Τρίτη Τρίτη Τρίτη και ώρα  ώρα  ώρα  ώρα 10:0010:0010:0010:00 π.μ. π.μ. π.μ. π.μ. (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του 

διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισμού. 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού, δηλαδή 29292929----10101010----2019201920192019    και ώρα 10:00 ώρα 10:00 ώρα 10:00 ώρα 10:00 π.μ. π.μ. π.μ. π.μ.7 

Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της 

Επιτροπής ∆ιαγωνισμού.  

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, η 

αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με 

απόφαση της Επιτροπής ∆ιαγωνισμού. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, ΠΕΝΤΕ (5) 

τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα 

έγγραφα της σύμβασης, και αναρτάται στο ΚΗΜ∆ΗΣ και στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης 

∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η 

αποσφράγιση των προσφορών, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά 

των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων. 

    

1.61.61.61.6    ∆ημοσιότητα∆ημοσιότητα∆ημοσιότητα∆ημοσιότητα    

∆ημοσίευση σε εθ∆ημοσίευση σε εθ∆ημοσίευση σε εθ∆ημοσίευση σε εθνικό επίπεδο νικό επίπεδο νικό επίπεδο νικό επίπεδο  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

∆ημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) 8.  

Η περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του 

άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ) και στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ασαρχείου Ιωαννίνων∆ασαρχείου Ιωαννίνων∆ασαρχείου Ιωαννίνων∆ασαρχείου Ιωαννίνων. 

                                                           
7
 Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα της 

σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών 
8
 Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') 
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Η ∆ιακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης Ηπείρου 

– ∆υτικής Μακεδονίας, στη διεύθυνση (URL) :   www. apdhp-dm.gov.gr 

    

1.71.71.71.7    Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 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 τους9  

β) ∆εν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθόλη 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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 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 
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2.2.2.2.    ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ    

2.12.12.12.1    Γενικές ΠληροφορίεςΓενικές ΠληροφορίεςΓενικές ΠληροφορίεςΓενικές Πληροφορίες    

2.1.12.1.12.1.12.1.1    Έγγραφα της σύμβασηςΈγγραφα της σύμβασηςΈγγραφα της σύμβασηςΈγγραφα της σύμβασης    

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης10  είναι τα ακόλουθα: 

• Η με αριθμ. 148515/08148515/08148515/08148515/08----10101010----2222000011119999    Περίληψη της ∆ιακήρυξης 

• Η παρούσα ∆ιακήρυξη (Α∆ΑΜ)  με τα Παραρτήματα11 που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

αυτής  

•  Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης [ΤΕΥ∆] 

• Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

• Τεχνική έκθεση, τεχνικές προδιαγραφές, τιμολόγιο, ενδεικτικός προϋπολογισμός, συγγραφή 

υποχρεώσεων στοιχεία που περιλαμβάνονται στην μελέτη της υπηρεσίας 12 

• Το Σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της  

2.1.22.1.22.1.22.1.2    Επικοινωνία Επικοινωνία Επικοινωνία Επικοινωνία ---- Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης    

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα του διαγωνισμού μέσω της 

ιστοσελίδας   www. apdhp-dm.gov.gr. 

Τα έγγραφα του διαγωνισμού  διατίθενται13 στα γραφεία του ∆ασαρχείου Ιωαννίνων∆ασαρχείου Ιωαννίνων∆ασαρχείου Ιωαννίνων∆ασαρχείου Ιωαννίνων κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για την παραλαβή των τευχών  ο ενδιαφερόμενος αναλαμβάνει με δαπάνη 

και επιμέλειά του την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω 

στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την 

αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφερομένης στο πρώτο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της 

ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των 

Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει 

ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο14.   

2.1.32.1.32.1.32.1.3    Παροχή ∆ιευκρινίσεωνΠαροχή ∆ιευκρινίσεωνΠαροχή ∆ιευκρινίσεωνΠαροχή ∆ιευκρινίσεων    

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται, το αργότερο ΠΕΝΤΕ (5) ημέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών  

                                                           
10

 Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 του 

άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α. με σκοπό να περιγράψει 

ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης 

του άρθρου 63, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, 

των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για 

την προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και 

ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη στην 

οποία αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο 

Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και 

της παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων 

που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές 
11

 Η Α.Α. περιγράφει ρητά τα παραρτήματα της σύμβασης (λχ τεχνικές προδιαγραφές, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 

υποδείγματα προσφορών, εγγυητικών επιστολών, εφόσον υπάρχουν) 
12

 Συμπληρώνονται τυχόν άλλα έγγραφα σύμβασης ή τεύχη που η Α.Α. κρίνει αναγκαία με σκοπό να περιγράψει ή να 

προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης. 
13

 Πρβλ άρθρο 22 παρ. 1 και 67 παρ. 3  του ν. 4412/2016  
14

 Άλλως περιγράφεται εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας 
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Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε 

όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων 

πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό 

φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που 

ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή 

των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 

κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών15. 

2.1.42.1.42.1.42.1.4    ΓλώσσαΓλώσσαΓλώσσαΓλώσσα    

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες 

γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της 

σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση.]16 

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.17 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 

εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α΄188).18 

Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας 

είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.19  

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 

κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η 

μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., 

είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.∆. και 

53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται 

στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 

αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 

επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το 

πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η 

                                                           
15

 Άρθρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016 
16

 Άρθρο 53, παρ.3 του ν. 4412/2016: Τα έγγραφα της σύμβασης (όπως περιγράφονται στην παρ. 2.1.1) συντάσσονται 

υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας 

μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική 

έκδοση. 
17

 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016 
18

 Άρθρο 80, παρ.10 του ν. 4412/2016 
19

    Άρθρο 80 παρ. 10 του Ν.4412/2016 και παρ. 4 του άρθρου 92 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 14 του 

άρθρου 107 του Ν.4497/2017   
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επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.∆. και 53 

του Κώδικα περί ∆ικηγόρων. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 

μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα αγγλική, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην 

ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα20. 

2.1.52.1.52.1.52.1.5    ΕγγυήσειςΕγγυήσειςΕγγυήσειςΕγγυήσεις21212121    

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2  και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα 

κράτη-μέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, 

επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν 

συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών 

και ∆ανείων, 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 του διαγωνισμού, 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 και προκαταβολής, τον αριθμό 

και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Υποδείγματα των εγγυητικών επιστολών υπάρχουν στο Παράρτημα Γ. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 

διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

2.22.22.22.2    ∆ικα∆ικα∆ικα∆ικαίωμα Συμμετοχής ίωμα Συμμετοχής ίωμα Συμμετοχής ίωμα Συμμετοχής ---- Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής    

2.2.12.2.12.2.12.2.1    ∆ικαίωμα συμμετοχής ∆ικαίωμα συμμετοχής ∆ικαίωμα συμμετοχής ∆ικαίωμα συμμετοχής     

1.1.1.1. ∆ικαίωμα 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: 

                                                           
20

  Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα 

21
 Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016  
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α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 

Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) 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.22222222    

2.2.2.2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή23 για την υποβολή προσφοράς24.  

 3.3.3.3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.25   

2.2.22.2.22.2.22.2.2    Εγγύηση συμμετοχήςΕγγύηση συμμετοχήςΕγγύηση συμμετοχήςΕγγύηση συμμετοχής26262626    

2.2.2.1. 2.2.2.1. 2.2.2.1. 2.2.2.1. Για την συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, δεν απαιτείται δεν απαιτείται δεν απαιτείται δεν απαιτείται         

εγγυητική επιστολή συμμετοχήςεγγυητική επιστολή συμμετοχήςεγγυητική επιστολή συμμετοχήςεγγυητική επιστολή συμμετοχής27272727    σύμφωνα με την πσύμφωνα με την πσύμφωνα με την πσύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 72 του Ν.αρ. 1α του άρθρου 72 του Ν.αρ. 1α του άρθρου 72 του Ν.αρ. 1α του άρθρου 72 του Ν.    4412/20164412/20164412/20164412/2016. 

2.2.32.2.32.2.32.2.3    Λόγοι αποκλεισμούΛόγοι αποκλεισμούΛόγοι αποκλεισμούΛόγοι αποκλεισμού28282828        

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 

προσφέρων 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. 2.2.3.1. 2.2.3.1. 2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους29 :  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/∆ΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 

195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ 

του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα 

                                                           
22

 Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 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 A.A. 

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 
23

 Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 
24

 Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο με τον οποίο οι ενώσεις 

οικονομικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τεχνικής και 

επαγγελματικής ικανότητας κατά τα άρθρα 75, 76 και 77, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι 

σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας  (πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016) 
25

 Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016 
26 Πρβλ  παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρθρου 72 του ν.4412/2016

 
27

 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής 

υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων (Πρβλ. άρθρο 72 

παρ. 1α ν. 4412/2016) 
28

 Πρβλ άρθρο 73 και 74 ν. 4412/2016 
29

 Πρβλ παρ. 1 άρθρου 73  ν. 4412/2016.  
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(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο 

του οικονομικού φορέα,  

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

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το 

Ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συμβουλίου της 

13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 

αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το Ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την 

πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, 

καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 

της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του 

οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 

(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 

του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, 

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου. 

2.2.3.2.2.2.3.2.2.2.3.2.2.2.3.2. α) Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων 

ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την 

εθνική νομοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 

προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων 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. 

∆εν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
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συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους30.  

β) Όταν η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί 

σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία 

λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα 

αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 

νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/∆1632/2011 (Β' 266), 

όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά 

από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 

ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας 

που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες 

ελέγχους. Οι υπό αα' και ββ' κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  

2.2.2.2.2.3.3.2.3.3.2.3.3.2.3.3.31313131     Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 

παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε 

σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα 

να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 Ν. 4412/2016, πριν από 

την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

2.2.3.4.2.2.3.4.2.2.3.4.2.2.3.4. Αποκλείεται32 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

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

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση    ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης εκκαθάρισης εκκαθάρισης εκκαθάρισης ή τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση    από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε 

οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 

διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος 

βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση 

ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις 

ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας33,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας 

συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

                                                           
30 

Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. (Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 

περιλαμβάνεται στο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  
31

 Επισημαίνεται ότι η πρόβλεψη της παρ. 3 για παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό των παρ. 1 και 2 αποτελεί 

δυνατότητα της A.A. (πρβλ. 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί να προβλέψει τη σχετική 

δυνατότητα η A.A. διαγράφεται η παράγραφος  3 α ή/και β αντίστοιχα. 
32

 Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

Κατά συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους 

αποκλεισμού της παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, 

ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ. 

4). Επισημαίνεται, επίσης, ότι η επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις 

επιλογές της στα σχετικά πεδία του ΤΕΥΔ, καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 
33

 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), 

καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.  
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δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016 

δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 

φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 

του Ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία 

της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των 

κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 

αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 

πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 

την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 

ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε 

διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ 

των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι 

αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις 

ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας  

2.2.3.5. 2.2.3.5. 2.2.3.5. 2.2.3.5. Ο προσφέρων 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  

2.2.3.6.2.2.3.6.2.2.3.6.2.2.3.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται 

στις παραγράφους 2.2.3.1 , 2.2.3.2.β. και 2.2.3.434 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να 

αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο 

σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός 

φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους 

οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις 

του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 

οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε 

διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω 

δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 35. 
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 Όπως προηγούμενη υποσημείωση 
35

 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.   
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2.2.3.7.2.2.3.7.2.2.3.7.2.2.3.7. 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. 

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι στις 

περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία 

της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 στα τρία (3) έτη 

από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος36. 

2.2.3.8. 2.2.3.8. 2.2.3.8. 2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 

74 του Ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

Κριτήρια ΕπιλογήςΚριτήρια ΕπιλογήςΚριτήρια ΕπιλογήςΚριτήρια Επιλογής37373737     

2.2.42.2.42.2.42.2.4    Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότηταςΚαταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότηταςΚαταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότηταςΚαταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας38383838        

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται 

να κατέχουν άδεάδεάδεάδεια ασκήσεως επαγγέλματος δασολόγου από το ΓΕΩΤΕΕια ασκήσεως επαγγέλματος δασολόγου από το ΓΕΩΤΕΕια ασκήσεως επαγγέλματος δασολόγου από το ΓΕΩΤΕΕια ασκήσεως επαγγέλματος δασολόγου από το ΓΕΩΤΕΕ εγγεγραμμένοι ή μη στο 

Μητρώο Μελετητών και Εταιρειών Μελετητών και να μην είναι κάτοχοι πτυχίου εργολήπτη δημοσίων μην είναι κάτοχοι πτυχίου εργολήπτη δημοσίων μην είναι κάτοχοι πτυχίου εργολήπτη δημοσίων μην είναι κάτοχοι πτυχίου εργολήπτη δημοσίων 

έργων, αλλά και ούτε να παρέχουν με οποιοδήποτε τρόπο τις υπηρεσίες σε εργολήπτες δημοσίων έργων, αλλά και ούτε να παρέχουν με οποιοδήποτε τρόπο τις υπηρεσίες σε εργολήπτες δημοσίων έργων, αλλά και ούτε να παρέχουν με οποιοδήποτε τρόπο τις υπηρεσίες σε εργολήπτες δημοσίων έργων, αλλά και ούτε να παρέχουν με οποιοδήποτε τρόπο τις υπηρεσίες σε εργολήπτες δημοσίων 

έργων.έργων.έργων.έργων.        

2.2.52.2.52.2.52.2.5    Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκειαΟικονομική και χρηματοοικονομική επάρκειαΟικονομική και χρηματοοικονομική επάρκειαΟικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια39393939        

Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς  προσκομίζουν :  

� Βεβαίωση εξόφλησης οικονομικών υποχρεώσεων ΓΕΩΤΕΕ μέχρι τέλους έτους 2019. 

                                                           
36

  Άρθρο 73 παρ.10 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε από την παρ. 9 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 
37

 Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια επιλογής είναι προαιρετικά, τίθενται στην παρούσα διακήρυξη κατά την κρίση και τη 

διακριτική ευχέρεια της A.A. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 

75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επισημαίνεται, επίσης, ότι οι A.A. μπορούν να επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς ως 

απαιτήσεις συμμετοχής μόνο τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Έχουν τη δυνατότητα, 

κατά συνέπεια, να επιλέξουν ένα, περισσότερα ή όλα ενδεχομένως τα ως άνω κριτήρια επιλογής, συνεκτιμώντας τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική 

πρόβλεψη στη διακήρυξη.  
38

 Πρβλ άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016 
39

 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται 

στο παρόν άρθρο και να διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), σύμφωνα με 

το άρθρο 2.2.9.1, καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να 

είναι υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα 

επίπεδα οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί 

φορείς με αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. κύκλος εργασιών 200.000 ευρώ τα 3 τελευταία έτη), είτε ζητώντας από 

τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα 

αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές. 

 Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος 

καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ 

ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα την Ενότητα IΙΙ, όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα. 

ΑΔΑ: 67Ρ9ΟΡ1Γ-Α13
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2.2.62.2.62.2.62.2.6    Τεχνική και επαγγελματική ικανότηταΤεχνική και επαγγελματική ικανότηταΤεχνική και επαγγελματική ικανότηταΤεχνική και επαγγελματική ικανότητα40404040        

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα δεν προβλέπονται ειδικότερες απαιτήσεις για 

την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. 

2.2.72.2.72.2.72.2.7    Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλΠρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλΠρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλΠρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισηςοντικής διαχείρισηςοντικής διαχείρισηςοντικής διαχείρισης41414141        

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ. 

2.2.82.2.82.2.82.2.8    Στήριξη στην ικανότητα τρίτων Στήριξη στην ικανότητα τρίτων Στήριξη στην ικανότητα τρίτων Στήριξη στην ικανότητα τρίτων     

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ. 

2.2.92.2.92.2.92.2.9    Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογήςΚανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογήςΚανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογήςΚανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής    

2.2.9.12.2.9.12.2.9.12.2.9.1    Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 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, 2.2.5, 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. 4 του Ν. 

4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το 

επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα Ε, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με 

τις συνέπειες του Ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥ∆42 καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του 

Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους 

προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 

(Α∆Α:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥ∆ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της 

ΕΑΑ∆ΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και (www.hsppa.gr ). 
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 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι Α.Α. μπορούν να επιβάλλουν 

απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους 

και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτούν ειδικότερα 

από τους οικονομικούς φορείς, να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, αποδεικνυόμενο με κατάλληλες συστάσεις 

από συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν. Μια Α.Α. μπορεί να θεωρεί ότι ένας οικονομικός φορέας δεν 

διαθέτει τις απαιτούμενες επαγγελματικές ικανότητες εάν διαπιστώσει ότι αυτός έχει συγκρουόμενα συμφέροντα που 

ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της σύμβασης.  

 Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και να 

διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων),καθώς και τα μέσα απόδειξης του 

άρθρου 2.2.9.2. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν 

άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, τα 

οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. τουλάχιστον 

......... συναφείς παραδόσεις τα 3 τελευταία έτη) κατά τρόπο αντικειμενικό, διαφανή χωρίς να εισάγουν διακρίσεις σε βάρος 

των συμμετεχόντων είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας 

τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές. Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της 

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και 

χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7)  και ειδικότερα την Ενότητα 

IV παρ. 1, όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα. 
41

 Επισημαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ήτοι τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, κατά την κρίση και τη διακριτική 

ευχέρεια της Α.Α. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 82 ν. 

4412/2016) 
42

 Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 

αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV 

Κριτήρια Επιλογής, ..., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις  
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2.2.9.22.2.9.22.2.9.22.2.9.2    Αποδεικτικά μέσαΑποδεικτικά μέσαΑποδεικτικά μέσαΑποδεικτικά μέσα43434343    

ΑΑΑΑ. 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, κατά 

την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις 

του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του Ν. 4412/201644. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 

άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των 

οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν 

συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά 

κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8)45. 

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 των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.446. 

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 Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/2016  

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 

ισχύουν47. 

Β.Β.Β.Β. 1.1.1.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 

προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά48: 
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 Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016  Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν 

μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια επιλογής που έχει 

ορίσει στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής 

επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας   
44

 Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016 
45

 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016 
46

 Η αναφορά στην παρ. 2.2.3.4 προβλέπεται εφόσον η A.A. ορίσει στη Διακήρυξη έναν, περισσότερους ή όλους τους λόγους 

αποκλεισμού της εν λόγω παραγράφου. Συμπληρώνεται αναλόγως  (πρβλ παρ. 1 άρθρο 78 ν. 4412/2016 
47

 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
48

 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε 

διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων 

εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 

4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, 

ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 

 Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, 

υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί 

από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν 

θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση 

(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες 

(βλ. και σημείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  
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α)α)α)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. 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, 

β)β)β)β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 

αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας και υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου 

αναφορικά µε τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης (αφορά οργανισµούς κύριας και επικουρικής 

ασφάλισης) στου οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 

έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, 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 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 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 

εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι 

αποκλεισμού. 

γ) γ) γ) γ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 

οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν 

έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016. 

BBBB. 2.. 2.. 2.. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας 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 πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 

                                                                                                                                                                                                 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί 

από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή 

φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης 

α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, 

εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   
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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 ανάθεση σύμβασης.49 

Β.3.Β.3.Β.3.Β.3. Για την απόδειξη της καταλληλόλητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας παραγράφου 

2.2.4 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν : 

� ΆδειΆδειΆδειΆδεια ασκήσεως γεωτεχνικού επαγγέλματοςα ασκήσεως γεωτεχνικού επαγγέλματοςα ασκήσεως γεωτεχνικού επαγγέλματοςα ασκήσεως γεωτεχνικού επαγγέλματος (∆ασολόγου) (∆ασολόγου) (∆ασολόγου) (∆ασολόγου)....    

� Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι κάτοχος πτυχίου εργολήπτη ∆ημοσίων Έργων αλλά ούτε και Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι κάτοχος πτυχίου εργολήπτη ∆ημοσίων Έργων αλλά ούτε και Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι κάτοχος πτυχίου εργολήπτη ∆ημοσίων Έργων αλλά ούτε και Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι κάτοχος πτυχίου εργολήπτη ∆ημοσίων Έργων αλλά ούτε και 

παρέχει με οποιοδήποτε τρόπο τις υπηρεσίες τους σε εργολήπτες ∆ημοσίων Έργων.παρέχει με οποιοδήποτε τρόπο τις υπηρεσίες τους σε εργολήπτες ∆ημοσίων Έργων.παρέχει με οποιοδήποτε τρόπο τις υπηρεσίες τους σε εργολήπτες ∆ημοσίων Έργων.παρέχει με οποιοδήποτε τρόπο τις υπηρεσίες τους σε εργολήπτες ∆ημοσίων Έργων.    

Β.4. Β.4. Β.4. Β.4. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 

οικονομικοί φορείς  προσκομίζουν βεβαίωση εξόφλησης οικονομικών υποχρεώσεων ΓΕΩΤΕΕ μέχρι βεβαίωση εξόφλησης οικονομικών υποχρεώσεων ΓΕΩΤΕΕ μέχρι βεβαίωση εξόφλησης οικονομικών υποχρεώσεων ΓΕΩΤΕΕ μέχρι βεβαίωση εξόφλησης οικονομικών υποχρεώσεων ΓΕΩΤΕΕ μέχρι 

τέλους έτους 201τέλους έτους 201τέλους έτους 201τέλους έτους 2019999....    

Β.5. Β.5. Β.5. Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς δεν προσκομίζουν έγγραφα 

διότι δεν απαιτούνται.    

Β.6.Β.6.Β.6.Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 

φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης 

και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, 

συγκρότηση ∆.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 

διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, 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.Β.7.Β.7.Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους50 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.  

                                                           
49

Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά 

περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά 

Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση . 

50
 Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.  
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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.  

Β.8.Β.8.Β.8.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.Β.9.Β.9.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.51 

    

2.32.32.32.3    Κριτήρια Ανάθεσης  Κριτήρια Ανάθεσης  Κριτήρια Ανάθεσης  Κριτήρια Ανάθεσης      

2.3.12.3.12.3.12.3.1    Κριτήριο ανάθεσηςΚριτήριο ανάθεσηςΚριτήριο ανάθεσηςΚριτήριο ανάθεσης52525252        

Κριτήριο ανάθεσης53 της Σύμβασης54 είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: 

βάσει τιμής55 σύμφωνα το άρθρο 86 του Ν.4412/2016, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

Η προσφορά  θα αναφέρεται σε ενιαίο ποσοστό έκπτωσηςενιαίο ποσοστό έκπτωσηςενιαίο ποσοστό έκπτωσηςενιαίο ποσοστό έκπτωσης  επί των τιμών  εργασιών του τιμολογίου 

της υπηρεσίας, θα εκφράζεται σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό % σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα 

στο άρθρο 125 του Ν.4412/2016 και θα αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως σε έντυπο που θα 

χορηγηθεί από την Υπηρεσία. Σε περίπτωση που δεν προκύπτει με σαφήνεια η τιμή, η προσφορά θα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στο σύνολο των εργασιών και ανάδοχος θα κριθεί αυτός που 

θα προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης. Προσφορές που θα φέρουν τιμές μεγαλύτερες από 

τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας, κρίνονται απαράδεκτες και απορρίπτονται.  

2.3.22.3.22.3.22.3.2    Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 56565656            

∆ΕΝ ΙΣΧΥΕΙ. 

2.3.32.3.32.3.32.3.3    Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοίΗλεκτρονικοί πλειστηριασμοίΗλεκτρονικοί πλειστηριασμοίΗλεκτρονικοί πλειστηριασμοί57575757        

∆ΕΝ ΙΣΧΥΕΙ. 

                                                           
51

 Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό 

μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο 
52

 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 Εκτελεστικού 

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296) 
53

 Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του 

άρθρου 86 του ν. 4412/2016. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και συνοδεύονται από 

προδιαγραφές που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους 

προσφέροντες, προκειμένου να αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν υπάρχουν 

αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν οι 

προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86). Πρβλ και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)  
54

 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης) παρ. II.2.5 Εκτελεστικού 

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). 
55

 Πρόκειται, στην ουσία, για το κριτήριο ανάθεσης της χαμηλότερης τιμής, όπως είχε επικρατήσει στο προϊσχύσαν δίκαιο 

(Οδηγία 2004/18/ΕΚ, π.δ. 60/2007). Εάν η τιμή είναι το μοναδικό κριτήριο ανάθεσης η αξιολόγηση γίνεται μόνο βάσει αυτής 
56

 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 11, 13 και 16 ν. 4412/2016 
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 Πρβλ άρθρο 34 ν. 4412/2016 και Παράρτημα VI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. 
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2.42.42.42.4    Κατάρτιση Κατάρτιση Κατάρτιση Κατάρτιση ---- Περιεχόμενο Προσφορών Περιεχόμενο Προσφορών Περιεχόμενο Προσφορών Περιεχόμενο Προσφορών    

2.4.12.4.12.4.12.4.1    Γενικοί όροι υποβολής προσφορώνΓενικοί όροι υποβολής προσφορώνΓενικοί όροι υποβολής προσφορώνΓενικοί όροι υποβολής προσφορών    

Η προσφορά θα αναφέρεται σε σε σε σε ενιαίο ποσοστό έκπτωσηςενιαίο ποσοστό έκπτωσηςενιαίο ποσοστό έκπτωσηςενιαίο ποσοστό έκπτωσης  επί των τιμών  εργασιών του τιμολογίου 

της υπηρεσίας και θα εκφράζεται σε ακέραιες μονάδεςακέραιες μονάδεςακέραιες μονάδεςακέραιες μονάδες επί τοις εκατό %.  

Η προσφορά θα δίνεται λαμβάνοντας υπόψη τον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 

Προσφορές που θα φέρουν τιμές μεγαλύτερες από τον προϋπολογισμό της μελέτης,  κρίνονται 

απαράδεκτες και απορρίπτονται.  

∆εν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές . 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 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 αυτής58. 

2.4.22.4.22.4.22.4.2    Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών     

Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών  

2.4.2.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5 είτε (α) 

με κατάθεσή τους στην Επιτροπή ∆ιαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την 

αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του ∆ασαρχείου Ιωαννίνων∆ασαρχείου Ιωαννίνων∆ασαρχείου Ιωαννίνων∆ασαρχείου Ιωαννίνων  

(Ταχυδρομική διεύθυνση: (Ταχυδρομική διεύθυνση: (Ταχυδρομική διεύθυνση: (Ταχυδρομική διεύθυνση: Μαρίκας Κοτοπούλη 62Μαρίκας Κοτοπούλη 62Μαρίκας Κοτοπούλη 62Μαρίκας Κοτοπούλη 62    ––––    Τ.Κ 45Τ.Κ 45Τ.Κ 45Τ.Κ 45445445445445    ΙωάννιναΙωάννιναΙωάννιναΙωάννινα). Σε περίπτωση 

ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί 

εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον 

διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο 

άρθρο 1.5 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του 

περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην 

άφιξή τους. ∆εν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό 

κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

2.4.2.2. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο 

πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

Προς: τον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆Προς: τον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆Προς: τον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆Προς: τον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισμούιαγωνισμούιαγωνισμούιαγωνισμού    

Προσφορά του ………………………Προσφορά του ………………………Προσφορά του ………………………Προσφορά του ………………………    

για για για για την την την την υλοποίηση δημόσιας σύμβασης υλοποίηση δημόσιας σύμβασης υλοποίηση δημόσιας σύμβασης υλοποίηση δημόσιας σύμβασης παροχήπαροχήπαροχήπαροχήςςςς τεχνικών και λοιπών συναφών τεχνικών και λοιπών συναφών τεχνικών και λοιπών συναφών τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών  επιστημονικών  επιστημονικών  επιστημονικών 

υπηρεσιών υπηρεσιών υπηρεσιών υπηρεσιών         :  :  :  :  Βοηθητικές εργασίες για την σΒοηθητικές εργασίες για την σΒοηθητικές εργασίες για την σΒοηθητικές εργασίες για την σύνταξη διαχειριστικήύνταξη διαχειριστικήύνταξη διαχειριστικήύνταξη διαχειριστικής μελέτης δημοσίου δάσους ς μελέτης δημοσίου δάσους ς μελέτης δημοσίου δάσους ς μελέτης δημοσίου δάσους 

ΣυκιάςΣυκιάςΣυκιάςΣυκιάς----ΒασιλικούΒασιλικούΒασιλικούΒασιλικού, ∆ήμου ,  ∆ήμου ,  ∆ήμου ,  ∆ήμου ΠωγωνίουΠωγωνίουΠωγωνίουΠωγωνίου    ––––ανασύνταξη διανασύνταξη διανασύνταξη διανασύνταξη διαχειριστικού χάρτη & αχειριστικού χάρτη & αχειριστικού χάρτη & αχειριστικού χάρτη & λήψη δοκιμαστικών λήψη δοκιμαστικών λήψη δοκιμαστικών λήψη δοκιμαστικών 

επιφανειών),επιφανειών),επιφανειών),επιφανειών),     

με αναθέτουσα αρχή το ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ με αναθέτουσα αρχή το ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ με αναθέτουσα αρχή το ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ με αναθέτουσα αρχή το ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ         

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών την και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών την και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών την και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών την     22222222----10101010----2019201920192019    

2.4.2.3. Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράςαπό αίτηση υποβολής προσφοράςαπό αίτηση υποβολής προσφοράςαπό αίτηση υποβολής προσφοράς  στο 

διαγωνισμό, η οποία αναγράφει το διαγωνισμό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του 

προσφέροντος (μεμονωμένου ή  ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), 

απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail  ).  

Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 
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α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συμμετοχής»«∆ικαιολογητικά Συμμετοχής»«∆ικαιολογητικά Συμμετοχής»«∆ικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 2.4.3  και 

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να 

καταστεί τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»,«Οικονομική Προσφορά»,«Οικονομική Προσφορά»,«Οικονομική Προσφορά», ο οποίος 

περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.5 της παρούσας . 

Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου 

του άρθρου 2.4.2.2.. 

2.4.2.4.  Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής του άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

παραδίδονται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.1.1 της παρούσας. 

2.4.2.5.  Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή ∆ιαγωνισμού σημειώνει 

στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή ( ημερομηνία και ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά 

στην κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που 

κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.. 

2.4.2.6. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε 

περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

2.4.2.7. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά, 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. 

2.4.32.4.32.4.32.4.3    Περιεχόμενα Φακέλου «∆ικαΠεριεχόμενα Φακέλου «∆ικαΠεριεχόμενα Φακέλου «∆ικαΠεριεχόμενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συμμετοχής» ιολογητικά Συμμετοχής» ιολογητικά Συμμετοχής» ιολογητικά Συμμετοχής»     

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 

περιλαμβάνουν59: 

�  Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.),τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.),τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.),τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του 

άρθρου 79 του Ν. 4412/201660, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας 

διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥ∆ το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα Ε), 

� ∆εν απαιτείται ∆εν απαιτείται ∆εν απαιτείται ∆εν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής,εγγύηση συμμετοχής,εγγύηση συμμετοχής,εγγύηση συμμετοχής,    σύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 72 του Ν.σύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 72 του Ν.σύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 72 του Ν.σύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 72 του Ν.    

4412441244124412/2016/2016/2016/2016....    

� Βεβαίωση εξόφλησης οικονομικών υποχρεώσεωΒεβαίωση εξόφλησης οικονομικών υποχρεώσεωΒεβαίωση εξόφλησης οικονομικών υποχρεώσεωΒεβαίωση εξόφλησης οικονομικών υποχρεώσεων ΓΕΩΤΕΕ μέχρι τέλους έτους 2019ν ΓΕΩΤΕΕ μέχρι τέλους έτους 2019ν ΓΕΩΤΕΕ μέχρι τέλους έτους 2019ν ΓΕΩΤΕΕ μέχρι τέλους έτους 2019....    

�  Άδεια ασκήσεως γεωτεχνικού επαγγέλματος (∆ασολόγου). Άδεια ασκήσεως γεωτεχνικού επαγγέλματος (∆ασολόγου). Άδεια ασκήσεως γεωτεχνικού επαγγέλματος (∆ασολόγου). Άδεια ασκήσεως γεωτεχνικού επαγγέλματος (∆ασολόγου).    

� Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι κάτοχος πτυχίου εργολήπτη ∆ημοσίων Έργων αλλά ούτε και Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι κάτοχος πτυχίου εργολήπτη ∆ημοσίων Έργων αλλά ούτε και Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι κάτοχος πτυχίου εργολήπτη ∆ημοσίων Έργων αλλά ούτε και Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι κάτοχος πτυχίου εργολήπτη ∆ημοσίων Έργων αλλά ούτε και 

παρέχει με οποιοδήποτε τρόπο τις υππαρέχει με οποιοδήποτε τρόπο τις υππαρέχει με οποιοδήποτε τρόπο τις υππαρέχει με οποιοδήποτε τρόπο τις υπηρεσίες τους σε εργολήπτες ∆ημοσίων Έργων.ηρεσίες τους σε εργολήπτες ∆ημοσίων Έργων.ηρεσίες τους σε εργολήπτες ∆ημοσίων Έργων.ηρεσίες τους σε εργολήπτες ∆ημοσίων Έργων.    

    

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥ∆ για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.4 Φάκελος «Τεχνική Προσφορά»2.4.4 Φάκελος «Τεχνική Προσφορά»2.4.4 Φάκελος «Τεχνική Προσφορά»2.4.4 Φάκελος «Τεχνική Προσφορά»    

∆εν προβλέπεται υποβολή ειδικότερης τεχνικής προσφοράς. 
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 Βλ. άρθρο 93 περ. β του ν. 4412/2016 
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 Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016. Το ΤΕΥΔ ισχύει υποχρεωτικά (από 7-12-2016) για δημόσιες συμβάσεις κατά τα 

αναφερόμενα στην Κατευθυντήρια Οδηγία 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) www.eaadhsy.gr  
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2.4.52.4.52.4.52.4.5    Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 

οικονομικών προσφορώνοικονομικών προσφορώνοικονομικών προσφορώνοικονομικών προσφορών    

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο 

ανάθεσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει  της τιμής  και θα 

αναφέρεται σε    ενιαίοενιαίοενιαίοενιαίο ποσοστό έκπτωσηςποσοστό έκπτωσηςποσοστό έκπτωσηςποσοστό έκπτωσης  επί των τιμών  εργασιών του τιμολογίου της υπηρεσίας και 

εκφράζεται σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό %. ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό %. ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό %. ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό %.     

 Υπόδειγμα της Οικονομικής Προσφοράς  υπάρχει στο Παράρτημα ∆. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέτουν προσφορά για το σύνολο των εργασιών. Η προσφορά θα δίνεται 

λαμβάνοντας υπόψη τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας. 

Η προσφορά θα αναφέρεται σε    ενιαίοενιαίοενιαίοενιαίο ποσοστό έκπτωσηςποσοστό έκπτωσηςποσοστό έκπτωσηςποσοστό έκπτωσης  επί των τιμών  εργασιών του τιμολογίου 

της υπηρεσίας και θα εκφράζεται σε ακέραιες μοακέραιες μοακέραιες μοακέραιες μονάδες επί τοις εκατό %. νάδες επί τοις εκατό %. νάδες επί τοις εκατό %. νάδες επί τοις εκατό %.     και θα αναγράφεται 

αριθμητικά και ολογράφως σε έντυπο που θα χορηγηθεί από την Υπηρεσία. Σε περίπτωση που δεν 

προκύπτει με σαφήνεια το ποσοστό έκπτωσης, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. ∆εν 

αποτελεί λόγο αποκλεισμού η μη συμπλήρωση στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς της 

προκύπτουσας δαπάνης μετά την προσφορά έκπτωσης και θα γίνονται δεκτές οικονομικές 

προσφορές που αναγράφουν και μόνο το ποσοστό έκπτωσης ολογράφως και αριθμητικά.  

Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στο σύνολο των εργασιών και ανάδοχος θα κριθεί αυτός που 

θα προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας. Προσφορές 

που θα φέρουν τιμές μεγαλύτερες από τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας, κρίνονται απαράδεκτες και 

απορρίπτονται.  

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 σύμβασης61. 

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 ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 

αριθμητικά και ολογράφως β) δεν προκύπτει με σαφήνεια το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, με 

την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016 και γ) η προκύπτουσα τιμή υπερβαίνει τον 

προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή62 στο 

Παράρτημα Α της παρούσας διακήρυξης.  

2.4.62.4.62.4.62.4.6    Χρόνος ισχύος των προσφορώνΧρόνος ισχύος των προσφορώνΧρόνος ισχύος των προσφορώνΧρόνος ισχύος των προσφορών63636363            

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα ΕΞΙ (6) ΕΞΙ (6) ΕΞΙ (6) ΕΞΙ (6) 

ΜΗΝΕΣΜΗΝΕΣΜΗΝΕΣΜΗΝΕΣ 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 

                                                           
61

 Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016 
62

 Βλ παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016 
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 Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016 
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2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω 

αρχική διάρκεια. 

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 

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. 

2.4.72.4.72.4.72.4.7    Λόγοι απόρριψης προσφορώνΛόγοι απόρριψης προσφορώνΛόγοι απόρριψης προσφορώνΛόγοι απόρριψης προσφορών64646464    

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω 

και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και 

τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής,, 2.4.5. 

(Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 

προσφορών) , 2.4.6. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 

3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,65  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 

συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 

κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 

διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 

προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με 

την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 

παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

σύμβασης. 

 

                                                           
64

 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016 
65

 Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16 
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3.3.3.3.    ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ---- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ         

3.13.13.13.1    Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών     

3.1.13.1.13.1.13.1.1    Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς     

α) Η έναρξη υποβολής των προσφορώνέναρξη υποβολής των προσφορώνέναρξη υποβολής των προσφορώνέναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην 

Επιτροπή ∆ιαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν μισή ώρα πριν μισή ώρα πριν μισή ώρα πριν 

από την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 1.5 της παρούσας.από την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 1.5 της παρούσας.από την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 1.5 της παρούσας.από την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 1.5 της παρούσας. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί 

και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω 

του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής 

κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών 

της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο της 

αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 2.4.2 της 

παρούσας (σημειώνεται ότι τόσο στο πρωτόκολλο όσο και στον φάκελο αναγράφεται η ώρα και 

ημέρα υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) 

και σε καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει 

τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. Η υποβολή μόνο μίας 

προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση 

της σύμβασης. 

β) Η Επιτροπή ∆ιαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών 

την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 1.5. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία 

των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση 

των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υπoβλήθηκαν από αυτούς,  

σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4412/2016. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 

διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο 

της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016. 

3.1.23.1.23.1.23.1.2    ΑξιολόΑξιολόΑξιολόΑξιολόγηση προσφορώνγηση προσφορώνγηση προσφορώνγηση προσφορών    

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής,  

μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά που 

υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισμού 

καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα 

αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Οι 

φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται 

από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και 

υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερη 

ημερομηνία και ώρα. 

β)  Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την 

ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί από την Επιτροπή ∆ιαγωνισμού και θα ανακοινωθεί στους 

συμμετέχοντες και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών, η οποία καταχωρείται σε σχετικό πρακτικό, 

μαζί με τους λόγους απόρριψης όσων προσφορών κρίνονται απορριπτέες. Για όσες προσφορές δεν 
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κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της οικονομικής 

προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής και των 

οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της 

Επιτροπής ∆ιαγωνισμού.  

δ) Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με σχετική απόφαση της αναθέτουσας 

αρχής, η οποία κοινoποιείται με επιμέλεια του ∆ασαρχείου ∆ασαρχείου ∆ασαρχείου ∆ασαρχείου     ΙωαννίνωνΙωαννίνωνΙωαννίνωνΙωαννίνων στους προσφέροντες. Κατά της 

ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 

αναθέτουσα αρχή66 απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 

προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) 

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα 

άρθρα 88 και 89 Ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορώνισότιμων προσφορώνισότιμων προσφορώνισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωσηκλήρωσηκλήρωσηκλήρωση μεταξύ 

των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της 

Επιτροπής του ∆ιαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες 

προσφορές67.  

    

3.23.23.23.2    Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσηςΠρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσηςΠρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσηςΠρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης68686868    ---- ∆ικαιολογητικά  ∆ικαιολογητικά  ∆ικαιολογητικά  ∆ικαιολογητικά 

κατακύρωσηςκατακύρωσηςκατακύρωσηςκατακύρωσης    

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, 

στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας  

∆ΕΚΑ (10) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης, 

τα δικαιολογητικά, που καθορίζονται στο άρθρο 2.2.9.2 της παρούσας. Τα δικαιολογητικά 

προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισμού. 

Αν μετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν 

έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον 

προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την 

κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να 

παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν. 

Η προσφορά του προσωρινού αναδόχου απορρίπτεται, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 

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 Τ.Ε.Υ.∆., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

                                                           
66

 Βλ. άρθρο 221 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
67

 Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
68

 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016 
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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 αποδεικνύονται οι 

όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 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 Τ.Ε.Υ.∆.,  

ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της 

έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), 

δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του69.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ήήήή δεν προσκομίσει ένα ή 

περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ήήήή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής 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 την 

Επιτροπή του ∆ιαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της 

αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη 

ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

 

3.33.33.33.3    Κατακύρωση Κατακύρωση Κατακύρωση Κατακύρωση ---- σύναψη σύμβασης  σύναψη σύμβασης  σύναψη σύμβασης  σύναψη σύμβασης     

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών 

της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει 

αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό 

ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί 

αποδείξει.  Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 

με την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2..70 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού 

θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα δέκα δέκα δέκα ((((11110) ημέρες0) ημέρες0) ημέρες0) ημέρες από την κοινοποίηση της 

σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα (σύμφωνα με το άρθρο 

107 του Ν.4497/17).  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην 

τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά.  
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 Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3 
70

 Άρθρο 105 παρ. 3 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από τις παρ. 26 και 27 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 
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3.43.43.43.4    Ενστάσεις Ενστάσεις Ενστάσεις Ενστάσεις     

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι 

πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται 

μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ 

μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της 

προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των 

προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής71. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει 

αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) 

ημερών, από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα. 

Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή 

αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την 

άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή καταβολή καταβολή καταβολή 

παραβόλουπαραβόλουπαραβόλουπαραβόλου, υπέρ του ∆ημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας 

της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη 

της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον 

διοικητικό όργανο. 

 

3.53.53.53.5    Ματαίωση ∆ιαδικασίαςΜαταίωση ∆ιαδικασίαςΜαταίωση ∆ιαδικασίαςΜαταίωση ∆ιαδικασίας    

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 ∆ιαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 

οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, 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.  
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4.4.4.4.    ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ     

4.14.14.14.1    Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολΕγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολΕγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολΕγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής)ής)ής)ής)    

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσηςεγγύησης καλής εκτέλεσηςεγγύησης καλής εκτέλεσηςεγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 

άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5%ποσοστό 5%ποσοστό 5%ποσοστό 5% επί της αξίας της 

σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον 

τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο 

της σχετικής σύμβασης ή το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο 

με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Γ της ∆ιακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 

72 του Ν. 4412/2016. 

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, 

συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 72 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση 

της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 

συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, 

εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 

αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 

παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω 

εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

    

4.2 4.2 4.2 4.2     Συμβατικό Πλαίσιο Συμβατικό Πλαίσιο Συμβατικό Πλαίσιο Συμβατικό Πλαίσιο ---- Εφαρμοστέα Νομοθεσία  Εφαρμοστέα Νομοθεσία  Εφαρμοστέα Νομοθεσία  Εφαρμοστέα Νομοθεσία     

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 

διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

    

4.34.34.34.3    Όροι εκτέλεσης της σύμβασηςΌροι εκτέλεσης της σύμβασηςΌροι εκτέλεσης της σύμβασηςΌροι εκτέλεσης της σύμβασης    

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.  

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. 
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4.44.44.44.4    ΥπεργολαβίαΥπεργολαβίαΥπεργολαβίαΥπεργολαβία    

∆εν προβλέπεται υπεργολαβία.  

    

4.54.54.54.5    Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της     

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 

4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 

Επισημαίνεται, σύμφωνα με την περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 132 του Ν 4412/2016, η δυνατότητα της 

αναθέτουσας Αρχής να τροποποιήσει την αρχική σύμβαση χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 

όταν παραστεί η ανάγκη λόγω μη προγραμματισμένων - έκτακτων εργασιών και με την προϋπόθεση 

ότι δεν μεταβάλλεται η συνολική φύση της σύμβασης.  

    

4.64.64.64.6    ∆ικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης∆ικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης∆ικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης∆ικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης73737373        

4.6.1.4.6.1.4.6.1.4.6.1. 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 

∆ικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5.5.5.5.    ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ     

5.15.15.15.1    Τρόπος πληρωμής Τρόπος πληρωμής Τρόπος πληρωμής Τρόπος πληρωμής     

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

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 187 του Ν. 4412/2016, καθώς και 

κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή.  

5.1.2.5.1.2.5.1.2.5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των εργασιών  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%. 

Με την πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος επί του καθαρού ποσού. 

    

5.25.25.25.2    Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου ---- Κυρώσεις  Κυρώσεις  Κυρώσεις  Κυρώσεις     

5.2.1.5.2.1.5.2.1.5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 

απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου, εφόσον κάποιες από τις εργασίες, μετά την υπογραφή της σύμβασης, δεν εκτελούνται 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις αλλά και  δεν πληροί τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές 

και ο ανάδοχος δεν φροντίσει για τη συμμόρφωση, μετά από έλεγχο της επιτροπής και τη ρητή - 

έγγραφη εντολή που του δοθεί σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 191 του Ν. 4412/2016.    

∆εν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν  συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 

καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016 αποκλεισμός του 

αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

5.2.2.5.2.2.5.2.2.5.2.2.  Αν ο Ανάδοχος  δεν ανταποκριθεί στις συμβατικές του υποχρεώσεις και στις εντολές της 

Υπηρεσίας, μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 185 του Ν.4412/16, 

επιβάλλεται πρόστιμο. 

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε 

περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, 

εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα 

τα μέλη της ένωσης. 
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5.35.35.35.3    ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων  ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων  ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων  ∆ιοικητικές 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), 6.1. (Χρόνος παράδοσης 

εργασιών, 6.4. (Απόρριψη συμβατικών εργασιών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 

τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της 

προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 

προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β' και δ' της παραγράφου 11 του άρθρου 221 οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
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6.6.6.6.    ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ     

6.1 Χρόνος παράδοσης 6.1 Χρόνος παράδοσης 6.1 Χρόνος παράδοσης 6.1 Χρόνος παράδοσης εργασιώνεργασιώνεργασιώνεργασιών    

6.1.1.6.1.1.6.1.1.6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να  εκτελεί τις εργασίες ανασύνταξης του διαχειριστικού χάρτη και 

λήψης δοκιμαστικών επιφανειών σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.  

Η χρονική διάρκεια διεκπεραίωσης του έργουχρονική διάρκεια διεκπεραίωσης του έργουχρονική διάρκεια διεκπεραίωσης του έργουχρονική διάρκεια διεκπεραίωσης του έργου αρχίζει από την υπογραφή της σχετικής σύμβασηςυπογραφή της σχετικής σύμβασηςυπογραφή της σχετικής σύμβασηςυπογραφή της σχετικής σύμβασης και 

λήγει σε 6 σε 6 σε 6 σε 6 μήνεςμήνεςμήνεςμήνες,  με δυνατότητα παράτασης μέχρι ένα (1) μήνα. 

Οι απαιτούμενες εργασίες δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν επακριβώς εκ των προτέρων και το 

∆ασαρχείο ∆ασαρχείο ∆ασαρχείο ∆ασαρχείο ΙωαννίνωνΙωαννίνωνΙωαννίνωνΙωαννίνων διατηρεί το δικαίωμα να μην εξαντλήσει όλο το ποσό του προϋπολογισμού αν 

δεν προκύψουν πραγματικές εργασίες.   

6.1.2. 6.1.2. 6.1.2. 6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να εκτελεστούν- παραδοθούν οι εργασίες 

ανασύνταξης του διαχειριστικού χάρτη και λήψης δοκιμαστικών επιφανειών , ο ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος. 

    

6.2 Παραλαβή 6.2 Παραλαβή 6.2 Παραλαβή 6.2 Παραλαβή εργασιών εργασιών εργασιών εργασιών ---- Χρόνος και τρόπος παραλαβής  Χρόνος και τρόπος παραλαβής  Χρόνος και τρόπος παραλαβής  Χρόνος και τρόπος παραλαβής εργασιώνεργασιώνεργασιώνεργασιών    

6.2.1.6.2.1.6.2.1.6.2.1. H παραλαβή των εργασιών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 

συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/1674  σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 189 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα Β της παρούσας (σχέδιο σύμβασης). 

Κατά την διαδικασία παραλαβής των εργασιών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και 

εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.  

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα σύμφωνα με το  

άρθρο189 του Ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) 

κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

6.2.2.6.2.2.6.2.2.6.2.2. Η παραλαβή των εργασιών  και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 

πραγματοποιείται μέσα σε χρονικό διάστημα ενός μήνα (1)  από την παράδοση των εργασιών.  

Αν η παραλαβή των εργασιών  και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από 

την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 

συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του ∆ημοσίου και εκδίδεται προς 

τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο την υποβληθείσα 

παράδοση των εργασιών από τον ανάδοχο, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του 

αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 

απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος 

                                                           
74

 Άρθρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “ Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας 

συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου 

οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, 

προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της 

σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί 

και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου 

και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου 

αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις 

παραπάνω αρμοδιότητες”  
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και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την 

σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 

προβλέπονται και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα.  

Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την 

ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 

πρωτοκόλλων.75 

    

6.36.36.36.3        Απόρριψη συμβατικών Απόρριψη συμβατικών Απόρριψη συμβατικών Απόρριψη συμβατικών εργασιώνεργασιώνεργασιώνεργασιών    –––– Αντικατάσταση Αντικατάσταση Αντικατάσταση Αντικατάσταση    

6.3.6.3.6.3.6.3.1.1.1.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των 

εργασιών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της 

σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.36.36.36.3.2..2..2..2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για 

την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 

ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις εργασίες που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 

τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 

προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 

 

 

    

    

    

    

                                                           
75

 Στο άρθρο αυτό η Α.Α. μπορεί να χρησιμοποιήσει μεταβατικά τις οδηγίες που δίνονται στην ΥΑ Π1/2489/6.09.1995 (Β΄ 764), 

η οποία δεν έχει καταργηθεί. 

Μ.Ε.Σ.Α.∆.Η & ∆.Μ Μ.Ε.Σ.Α.∆.Η & ∆.Μ Μ.Ε.Σ.Α.∆.Η & ∆.Μ Μ.Ε.Σ.Α.∆.Η & ∆.Μ     
Ο ΑΟ ΑΟ ΑΟ ΑΝ.Ν.Ν.Ν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ     

ΤΟΥ ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΙΤΟΥ ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΙΤΟΥ ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΙΤΟΥ ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΩΑΝΝΙΝΩΝ ΩΑΝΝΙΝΩΝ ΩΑΝΝΙΝΩΝ     
    
 

Χρήστος ΛαγόςΧρήστος ΛαγόςΧρήστος ΛαγόςΧρήστος Λαγός 
∆ασολόγος με Α’ βαθμό∆ασολόγος με Α’ βαθμό∆ασολόγος με Α’ βαθμό∆ασολόγος με Α’ βαθμό    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: : : :         

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α –––– Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της  Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της  Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της  Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 

Σύμβασης (προσαρμοσμένο από την ΑναθέτουσΣύμβασης (προσαρμοσμένο από την ΑναθέτουσΣύμβασης (προσαρμοσμένο από την ΑναθέτουσΣύμβασης (προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)α Αρχή)α Αρχή)α Αρχή)    

ΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤ ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ ΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗ             ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ ΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘ ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣ ΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗ     

ΓΕΝΙΚΑΓΕΝΙΚΑΓΕΝΙΚΑΓΕΝΙΚΑ    
Αντικείμενο  της παρούσας είναι η εκτέλεση βοηθητικών εργασιών που απαιτούνται για την 

ανασύνταξη διαχειριστικού χάρτη και τη λήψη δοκιμαστικών επιφανειών για τον υπολογισμό ογκομετρικών 
και προσαυξητικών στοιχείων καθώς και η ψηφιακή επεξεργασία αυτών στα πλαίσια εκπόνησης 
διαχειριστικής μελέτης του δημοσίου δάσους Συκιάς-Βασιλικού, ∆ήμου Πωγωνίου. 

Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής 
σύμφωνα το άρθρο 86 του Ν.4412/2016.  

Η προσφορά θα αναφέρεται σε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης  επί των τιμών  εργασιών του τιμολογίου 
της υπηρεσίας και εκφράζεται σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό % σύμφωνα με το άρθρο 125 του 
Ν.4412/2016. 
 
ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ    

Η τελική ημερομηνία παράδοσης της εργασίας ορίζεται μέχρι έξι (6) μήνες από την υπογραφή της 
σύμβασης με δυνατότητα παράτασης μέχρι ένα (1) μήνα.  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ     

Το δημόσιο δάσος Συκιάς-Βασιλικού, ∆ήμου Πωγωνίου περιλαμβάνει τα δημόσια δάση και δασικές 
εκτάσεις της περιοχής Συκιάς-Βασιλικού ( διανομή αγροκτήματος Συκιάς –Βασιλικού έτους 1957). Το 
κυρίαρχο δασοπονικό είδος που απαντάται στο συγκεκριμένο δασόκτημα είναι η δρυς καθώς και άλλα 
φυλλοβόλα είδη όπως γαύρος, οστρυά, λεύκα, φράξος κ.α.. 

 
ΣΚΟΠΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΣΚΟΠΟΣ     

Σκοπός της παρούσας σύμβασης είναι η εκτέλεση βοηθητικών επιστημονικών εργασιών που 
απατούνται στα πλαίσια εκπόνησης διαχειριστικής μελέτης του δημοσίου δάσους Συκιάς-Βασιλικού, ∆ήμου 
Πωγωνίου.  
 
∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ (∆.Ε.) (∆.Ε.) (∆.Ε.) (∆.Ε.)    

Θα ληφθούν στοιχεία από τις δοκιμαστικές επιφάνειες από συστάδες που θα ορίζει η υπηρεσία και 
μέσα στα πλαίσια της χρηματοδότησης. Η παροχή υπηρεσιών θα περιλαμβάνει όλες τις εργασίες υπαίθρου 
για τη μελέτη δοκιμαστικών επιφανειών, λήψη ογκομετρικών και προσαυξητικών στοιχείων και την 
ψηφιακή επεξεργασία όλων των στοιχείων. 

Σχήμα της ∆.Ε. για πρακτικούς και αποτελεσματικούς λόγους προτείνεται το τετράγωνο ή το 
παραλληλόγραμμο. Το μέγεθος κάθε ∆.Ε. θα είναι τα 0,2 Ha. Οι δοκιμαστικές επιφάνειες ταξινομούνται 
σύμφωνα με την 74579/3022/11-7-91 δ/γη του Υ.Γ. στις περιπτώσεις ΙΙΙ και IV του άρθρου 6. 

Η θέση των ∆.Ε. θα σημαίνεται με αρίθμηση πάνω στο δασοπονικό χάρτη 1:20.000, ενώ οι 
συντεταγμένες του κέντρου τους θα αναγράφονται στο γεωδαιτικό σύστημα ΕΓΣΑ 87, στον πίνακα των 
ογκομετρικών και προσαυξητικών στοιχείων κάθε ∆.Ε. Όλες οι ∆.Ε. θα σημαίνονται με έντονο κόκκινο 
χρώμα στο κέντρο των δοκιμαστικών επιφανειών(εφόσον είναι κυκλικές), ή στην περίμετρο του 
παραλληλόγραμμου (εφόσον είναι τέτοιες).Όλα τα παραπάνω αλλά και οποιεσδήποτε αναγκαίες 
τροποποιήσεις, θα γίνουν σε συνεργασία και έγκριση από τους επιβλέποντες της Υπηρεσίας μας. 
    
ΛΛΛΛΗΨΗ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΗΨΗ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΗΨΗ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΗΨΗ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ    

Στις ∆.Ε. της περίπτωσης ΙΙΙ, γίνεται γενική παχυμέτρηση σε βαθμίδες διαμέτρου 2 εκ. όλων των 
δένδρων με στηθιαία διάμετρο πάνω από 8 εκ. και στις ∆.Ε. της περίπτωσης IV η παχυμέτρηση θα γίνεται 
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πάλι σε βαθμίδες διαμέτρου 2 εκ. και θα αρχίζει από τα 8 εκ. Τα αποτελέσματα θα καταχωρούνται στο 
∆ελτίο Παχυμετρήσεως ∆οκιμαστικών Επιφανειών, στις αντίστοιχες κλάσεις διαμέτρου, ήτοι στην Ι (< 20 εκ. 
στηθιαία διάμετρο), στη ΙΙ (από 22 έως 34 εκ.), στην ΙΙΙ (από 36 έως 48 εκ.) και στην IV (από 50 εκ. και άνω) 
και στη συνέχεια θα υπολογίζεται ο μέσος δοκιμαστικός κορμός σαν αριθμητικός μέσος όρος των κυκλικών 
επιφανειών κάθε κλάσης διαμέτρου. 

Από κάθε δοκιμαστικό κορμό που θα αναζητείται μέσα στη ∆.Ε., θα λαμβάνεται το ύψος του με τη 
χρήση διάφορων οργάνων. Επιπλέον θα μετρείται το ύψος τριών κυρίαρχων ατόμων του ανωρόφου για τον 
προσδιορισμό της ποιότητας τόπου. 

Η εκτίμηση της ετήσιας προσαύξησης των ισταμένων δένδρων θα γίνει με τη χρήση εξισώσεων που 
δίνονται από την αριθμ. 74579/3022/1174579/3022/1174579/3022/1174579/3022/11----7777----1991199119911991 απόφαση του Υπ. Γεωργίας και τις διορθωτικές αυτής 
αποφάσεων. 

Τα ογκομετρικά και προσαυξητικά στοιχεία αφού υπολογισθούν θα αναχθούν στην δοκιμαστική 
επιφάνεια, στην μονάδα επιφάνειας και την συνολική της συστάδας και θα συνταχθούν οι αντίστοιχοι 
πίνακες. 

Σε γενικές γραμμές θα ακολουθηθούν οι οδηγίες και τα έντυπα της εγκυκλίου 958/10223/6958/10223/6958/10223/6958/10223/6----01010101----1953195319531953 
του Υπ. Γεωργίας. Στην περίπτωση που απαιτηθεί προσαρμογή ή προσθήκη στοιχείων στα έντυπα, αυτή θα 
γίνεται σε συμφωνία και με υπόδειξη των επιβλεπόντων δασολόγων του ∆ασαρχείου Ιωαννίνων. 
 
ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ     

Οι εργασίες θα εκτελεστούν  σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές καθώς και  τα διαλαμβανόμενα στην 
με αριθμ. 166780/1619/19166780/1619/19166780/1619/19166780/1619/19----04040404----2018201820182018  απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Υ.Π.ΕΝ και θα περιλαμβάνει: 

� Την ψηφιοποίηση του ∆ιαχειριστικού χάρτη κλίμακας 1: 20.000 σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα 
στην ανωτέρω απόφαση. 

� Την καταγραφή των επιφανειών σύμφωνα με την δασοκάλυψη, (∆ασοσκεπείς, Μερικώς 
δασοσκεπείς, γεωργικώς καλλιεργούμενες, γυμνές, άγονες), κατά δασοπονικό είδος και κατά 
μορφή, βασιζόμενη στους ορθοφωτοχάρτες, στις ορθοφωτογραφίες της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., 
και σε επί τόπου επαλήθευση και συλλογή στοιχείων. 

� Την εμβαδομέτρηση των μορφών της εδαφοκάλυψης και της δασικής βλάστησης, με την δημιουργία 
κατάλληλων πολυγώνων. 

� Την καταγραφή όλου του υπάρχοντος οδικού δικτύου. 
� Την συμπλήρωση των χαρτών με λεπτομερειακά , γεωγραφικά, τοπογραφικά στοιχεία, με 

τοποθέτηση και ονομασία των χαρακτηριστικών θέσεων, κορυφών , ράχεων, ρεμάτων, πηγών, 
οικισμών, δεξαμενών, ποτίστρων, κ.λπ. 

� Την διαίρεση του δάσους σε τμήματα και συστάδες, η οποία θα ακολουθήσει σε γενικές γραμμές την 
διαίρεση των προηγούμενων διαχειριστικών μελετών, με μικροδιορθώσεις, που θα προσαρμόζουν 
τα όρια των συστάδων σε σταθερές χαρακτηριστικές γραμμές, ρέματα, δρόμους κ.λ.π. 

� Θα τηρηθούν οι με αριθμ. 158072/1120/1965 και 205197/991/10-02-1977 αποφάσεις του Υπουργείου 
Γεωργίας ως προς τους χρωματισμούς και συμβολισμούς των διαχειριστικών χαρτών. 

Ο χάρτης θα υποβληθεί σε πέντε αντίτυπα καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή, συμβατή με 
προγράμματα CAD, σε οπτικό δίσκο. (CD, DVD). 

Η εργασία ανασύνταξης του διαχειριστικού χάρτη ταξινομείται σύμφωνα με την με αριθμ. 
74579/3022/1174579/3022/1174579/3022/1174579/3022/11----7777----91919191 δ/γη του Υ.Γ. στις περιπτώσεις ΙΙΙΙ    και ΙVΙVΙVΙV του άρθρου 2άρθρου 2άρθρου 2άρθρου 2 και αναλυτικότερα λαμβάνοντας 
υπόψη και την μορφή εδαφοκάλυψης του δημοσίου δάσους Συκιάς-Βασιλικού, ∆ήμου Πωγωνίου όπως 
αναγράφεται στην ισχύουσα διαχειριστική μελέτη, είναι όπως κατωτέρω: 
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ---- ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ  ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ  ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ  ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ     
Η δαπάνη εκτέλεσης των βοηθητικών εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 3.056,003.056,003.056,003.056,00        €€€€ συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24 % και θα βαρύνει τις Πιστώσεις Πιστώσεις Πιστώσεις Πιστώσεις Προγράμματος ∆ημοσίων Επενδύσεων Προγράμματος ∆ημοσίων Επενδύσεων Προγράμματος ∆ημοσίων Επενδύσεων Προγράμματος ∆ημοσίων Επενδύσεων Έτους 2019, Ενάριθμο έργο Έτους 2019, Ενάριθμο έργο Έτους 2019, Ενάριθμο έργο Έτους 2019, Ενάριθμο έργο 
2014ΣΕ584000082014ΣΕ584000082014ΣΕ584000082014ΣΕ58400008    

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

                                                                                                                    Είδος εργασιώνΕίδος εργασιώνΕίδος εργασιώνΕίδος εργασιών 
                            Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο     
   Τιμολογίου   Τιμολογίου   Τιμολογίου   Τιμολογίου 

ΕίδοςΕίδοςΕίδοςΕίδος    
μονάδοςμονάδοςμονάδοςμονάδος 

                Ποσότητες Ποσότητες Ποσότητες Ποσότητες     
                    ΕργασιώνΕργασιώνΕργασιώνΕργασιών    

    
Ανασύνταξη διαχ/κού χάρτη 1:20.000Ανασύνταξη διαχ/κού χάρτη 1:20.000Ανασύνταξη διαχ/κού χάρτη 1:20.000Ανασύνταξη διαχ/κού χάρτη 1:20.000    

 
2ο 

  
  

Ι. Περίπτωση 
 

Μέχρι 5.000 στρ. έκταση 
2/Ι Στρ        2.740,00 

ΙΙ.  Περίπτωση 
 

Από 5.000 μέχρι 20.000 στρ. 
2/ΙΙ Στρ               0,00 

ΙΙΙ.  Περίπτωση 
 

Για την πάνω από 20.000 στρ. 
2/ΙΙΙ Στρ.              0,00 

 
ΙV.  Περίπτωση 

Για γεωργικές εκτάσεις εντός των  
ορίων των συστάδων μεγαλύτερες 
 των 10 στρ. όλες τις εκτός τω 
ν ορίων γεωργικές και πεδινές 
χορτολιβαδικές εκτάσεις. 
 

2/ΙV Στρ.           120,00 

 
V.   Περίπτωση 

Για ορεινές χορτολιβαδικές εκτάσεις  
20 στρεμ. και άνω εντός των  
συστάδων, όλες τις εκτός των 
 συστάδων χορτολίβ. και τις  
υπαλπικές εκτάσεις. 
 

2/V Στρ.            0,00 
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ΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜ ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ ΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛ ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ ΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ             
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                                                                                            ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΤΙΜΟΛΟΓΙΟΤΙΜΟΛΟΓΙΟΤΙΜΟΛΟΓΙΟ        ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΕΩΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΑΣΩΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΕΩΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΑΣΩΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΕΩΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΑΣΩΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΕΩΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ    
                      (Σύμφωνα με τις με αριθμ. 74579/3022/11-07-91 &  81701/3908/28-08-91 αποφάσεις του Υπ. Γεωργίας) 

    
Άρθρο 2οΆρθρο 2οΆρθρο 2οΆρθρο 2ο    

Ανασύνταξη διαχειριστΑνασύνταξη διαχειριστΑνασύνταξη διαχειριστΑνασύνταξη διαχειριστικού χάρτη 1:20.000 από χάρτη της ίδιας κλίμακας ικού χάρτη 1:20.000 από χάρτη της ίδιας κλίμακας ικού χάρτη 1:20.000 από χάρτη της ίδιας κλίμακας ικού χάρτη 1:20.000 από χάρτη της ίδιας κλίμακας     
προηγούμενης διαχειριστικής μελέτηςπροηγούμενης διαχειριστικής μελέτηςπροηγούμενης διαχειριστικής μελέτηςπροηγούμενης διαχειριστικής μελέτης    

Ι. Περίπτωση:Ι. Περίπτωση:Ι. Περίπτωση:Ι. Περίπτωση:    Για την μέχρι 5.000 στρ. έκταση δάσους    
 α. Εργασία υπαίθρου      
 Ημ. ∆ασολ. Υπ. 268 
 

∆ασολόγου: 
1400 1400 

= 0,19 

 Ημ. Τ.∆.. Υπ. 219 
 

Τεχν. ∆ασοπ.: 
2800 2800 

= 0,08 

 Ημ. Εργ. Χειρ. 108,53 
 

Εργατ. Χειρ.: 
1400 1400 

= 0,08 

 α. Εργασία Γραφείου     
 Ημ. ∆ασολ. Γρ. 173 
 

∆ασολόγου: 
2100 2100 

= 0,08 

 Σχεδιαστή 141 
 

Σχεδιαστή: 
1400 1400 

= 0,10 

           
     Άθροισμα (α+β) Α' = 0,53 
     Αξία υλικών εκδόσεων κλπ 10% Χ Α = 0,05 
     Γενικά έξοδα 18% χ Α' = 0,10 
     ΣΥΝΟΛΟ = 0,68 
 T.E.=T.E.=T.E.=T.E.=    0,68 0,68 0,68 0,68 €€€€    Κατά στρέμμα, της δασοπονικής μονάδας μέχρι 5.000 στρέμματα 

ΙΙ. Περίπτωση:ΙΙ. Περίπτωση:ΙΙ. Περίπτωση:ΙΙ. Περίπτωση:    Για την πάνω από 5.000 και μέχρι 20.000 στρ. έκταση τα 70% της τιμής της περίπτωσης Ι. 

 
T.E.= 0,68 €  Χ 0,70 = 0,48 0,48 0,48 0,48 €€€€    κατά στρέμμα 

ΙΙΙ. Περίπτωση:ΙΙΙ. Περίπτωση:ΙΙΙ. Περίπτωση:ΙΙΙ. Περίπτωση:    Για την πάνω από 20.000 στρ. έκταση τα 65% της τιμής της περίπτωσης Ι. 

 
T.E.= 0,68 €  Χ 0,65 = 0,44 0,44 0,44 0,44 €€€€    κατά στρέμμα 

ΙV. Περίπτωση:ΙV. Περίπτωση:ΙV. Περίπτωση:ΙV. Περίπτωση:    Για γεωργικές εκτάσεις εντός των ορίων των συστάδων μεγαλύτερες των 10 στρεμ.,  
όλες τις εκτός των ορίων γεωργικές και πεδινές χορτολιβαδικές εκτάσεις.  
Το 25% της τιμής της περίπτωσης ΙΙΙ 

 
T.E.= 0,44 €  Χ 0,25 = 0,11 0,11 0,11 0,11 €€€€    κατά στρέμμα 

V. Περίπτωση:V. Περίπτωση:V. Περίπτωση:V. Περίπτωση:    Για ορεινές χορτολιβαδικές εκτάσεις 20 στρεμ. και άνω εντός των συστάδων,  
όλες τις εκτός των συστάδων χορτολ. και τις υπαλπικές εκτάσεις.  
Το 40% της τιμής της περίπτωσης ΙΙΙ. 

 
T.E.= 0,44 €  Χ 0,40 = 0,18 0,18 0,18 0,18 €€€€    κατά στρέμμα 

    
    
    
    

ΑΔΑ: 67Ρ9ΟΡ1Γ-Α13



 

Σελίδα 44 

            

            

            

            

            

            

Άρθρο 6οΆρθρο 6οΆρθρο 6οΆρθρο 6ο    
Υπολογισμός του ξυλαποθέματος και της προσαυξήσεως όγκουΥπολογισμός του ξυλαποθέματος και της προσαυξήσεως όγκουΥπολογισμός του ξυλαποθέματος και της προσαυξήσεως όγκουΥπολογισμός του ξυλαποθέματος και της προσαυξήσεως όγκου    

Ι. Περίπτωση:Ι. Περίπτωση:Ι. Περίπτωση:Ι. Περίπτωση:    Με δοκιμαστικές επιφάνειες και ρίψη μέσων κορμών για σπερμοφυή υψηλά δάση 
 κωνοφόρων, σήμανση επιφανειών 

 α. Εργασία υπαίθρου      
 Ημ. ∆ασολ. Υπ. 268 
 

∆ασολόγου: 
8 8 

33,50 

 Ημ. Τ.∆.. Υπ. 219 
 

Τεχν. ∆ασοπ.: 
8 8 

27,38 

 Ημ. Εργ. Χειρ. 108,53 
 

Εργατ. Χειρ.: 
8 8 

13,57 

 Ημ. Χειρ.Αλύσ. 157 
 

Χειρ. Αλύσ.: 
8 8 

19,63 

 α. Εργασία Γραφείου      
 Ημ. ∆ασολ. Γρ. 173 
 

∆ασολόγου: 
25 25 

6,92 

             
     Άθροισμα (α+β) Α' 101,00 
     Γενικά έξοδα 18% χ Α' 18,18 
     ΣΥΝΟΛΟ 119,18 
 T.E.= 119,18 119,18 119,18 119,18 €€€€    κατά στρέμμα δοκιμαστικής επιφάνειας 
ΙΙ. Περίπτωση:ΙΙ. Περίπτωση:ΙΙ. Περίπτωση:ΙΙ. Περίπτωση:    Ως ανωτέρω για υψηλά και διφυή δάση πλατυφύλλων. 

 Τα 120% της Τ.Ε. της περίπτωσης Ι 

 T.E.= 119,18 €  Χ 1,2 = 143,02 143,02 143,02 143,02 €€€€    κατά στρ. ∆.Ε 

ΙΙΙ. Περίπτωση:ΙΙΙ. Περίπτωση:ΙΙΙ. Περίπτωση:ΙΙΙ. Περίπτωση:    Για υψηλά δάση με δοκιμαστικές επιφάνειες και τη χρησιμοποίηση των εξισώσεων του 
παραρτήματος Α'.                                        
      Το 60% της τιμής της περίπτωσης Ι 

 
T.E.= 119,18 €  Χ 0,60 = 71,51 71,51 71,51 71,51 €€€€    κατά στρ. ∆.Ε 

ΙV. Περίπτωση:ΙV. Περίπτωση:ΙV. Περίπτωση:ΙV. Περίπτωση:    Για πρεμνοφυή δάση με δοκιμαστικές επιφάνειες.                                
   Το 50% της Τ.Ε. της περίπτωσης Ι 

 T.E.= 119,18 €  Χ 0,50 = 59,59 59,59 59,59 59,59 €€€€    κατά στρ. ∆.Ε 

V.V.V.V. Περίπτωση: Περίπτωση: Περίπτωση: Περίπτωση:    Για πρεμνοφυή δάση με χρησιμοποίηση των πινάκων Κοσσενάκη, χωρίς δοκιμαστικές 
επιφάνειες.                                          
 Το 25% της Τ.Ε. της περίπτωσης Ι 

 T.E.= 119,18 €  Χ 0,25 = 29,80 29,80 29,80 29,80 €€€€    κατά στρ. ∆.Ε 
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Π Ι Ν Α Κ Α ΣΠ Ι Ν Α Κ Α ΣΠ Ι Ν Α Κ Α ΣΠ Ι Ν Α Κ Α Σ     
ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ & ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ & ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ & ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ & ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ    

Ημερήσια ∆απάνη (Η.∆.) 

Κατηγορίες Εργαζομένων 

Βασική τιμή 
ημερομισθίου      
(Β.Τ.Η.) 

Προσαυξήσεις 
Ημερομισθίων 
      (Π.Η.) % 

 Ολικό 
 ποσό 

Συμβολισμός 

∆ασολόγος       ∆ασολ. 

α. Εργασία Γραφείου 118,18 54,60 172,78 Ημ. ∆ασολ. Γρ. 

β. Εργασία Υπαίθρου     267,81 Ημ. ∆ασολ. Υπ. 

Τεχνολόγος ∆ασοπονίας       Τ.∆. 

α. Εργασία Γραφείου 96,70 44,68 141,38 Ημ. Τ.∆. Γρ. 

β. Εργασία Υπαίθρου     219,14 Ημ. Τ.∆. Υπ. 

Εργάτης Χειρώνακτας         

(Εργατ. Χειρ.) 60,47 48,06 108,53 Ημ. Εργ. Χειρ. 

Σχεδιαστής 96,70 44,68 141,38 Ημ. Σχεδιαστή 

Χειριστής Αλυσοπρίονα         

(Χειρ. Αλυσ.) 107,44 49,64 157,08 Ημ. Χερ. Αλυσ. 
Βασικές Τιμές Ημερομισθίων ∆' τρίμηνου 2012Βασικές Τιμές Ημερομισθίων ∆' τρίμηνου 2012Βασικές Τιμές Ημερομισθίων ∆' τρίμηνου 2012Βασικές Τιμές Ημερομισθίων ∆' τρίμηνου 2012    

1. Εργάτης - Χειρώνακτας ΑΤΕΟ 111 = 60,47 
2. Χειριστής ελαφρού μηχανήματος ΑΤΕΟ 115 = 107,44 
3. Β.Τ.Η. ∆ασολόγου 107,44 Χ 1,1 = 118,18 
4. Β.Τ.Η. Τεχνολόγου ∆ασοπονίας 107,44 Χ 0,9 = 96,70 
5. Β.Τ.Η. Σχεδιαστή 107,44 Χ 0,9 = 96,70 
6. Β.Τ.Η. ∆ασολόγου Εργασ. Υπ 172,78 Χ 1,55 = 267,81 
7. Β.Τ.Η. Τεχν. ∆ασοπονίας Υπ. 141,38 Χ 1,55 = 219,14 

 
 

            

Κατηγορίες ΕργαζομένωνΚατηγορίες ΕργαζομένωνΚατηγορίες ΕργαζομένωνΚατηγορίες Εργαζομένων    Προσαυξήσεις Ημερομισθίων (Π.Η.) %Προσαυξήσεις Ημερομισθίων (Π.Η.) %Προσαυξήσεις Ημερομισθίων (Π.Η.) %Προσαυξήσεις Ημερομισθίων (Π.Η.) %    

 

Επιβαρ. (καταγγελία  
σύμβασης + υπεργασία) % 

Πακέτο  
ασφαλιστικής κάλυψης %     Σύνολο 

∆ασολόγος       
α. Εργασία Γραφείου 14,99 31,21 46,20 
β. Εργασία Υπαίθρου 14,99 31,21 46,20 
Τεχνολόγος ∆ασοπονίας       
α. Εργασία Γραφείου 14,99 31,21 46,20 
β. Εργασία Υπαίθρου 14,99 31,21 46,20 
Εργάτης Χειρώνακτας       
(Εργατ. Χειρ.) 13,58 65,89 79,47 
Σχεδιαστής 14,99 31,21 46,20 
Χειριστής Αλυσοπρίονα 14,99 31,21 46,20 
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ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠ ΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡ ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠ ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ ΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛ ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ ΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣ ΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜ ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣ             
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                                              Ανασύνταξη διαχ/κού χάρτη 1: 20.000 

 
   

 Είδος εργασίαςΕίδος εργασίαςΕίδος εργασίαςΕίδος εργασίας ΆρθροΆρθροΆρθροΆρθρο     Είδος Είδος Είδος Είδος    
 Μον. Μον. Μον. Μον.    
    

ΠοσότηταΠοσότηταΠοσότηταΠοσότητα   Τιμή  Τιμή  Τιμή  Τιμή ∆απάνη∆απάνη∆απάνη∆απάνη 

 

 
 Ι. Περίπτωση 

 
Μέχρι 5.000 στρ. έκταση 
 

2/Ι Στρ. 2.740,00 0,68 1.863,20 
 

 
ΙΙ. Περίπτωση 

 
Από 5.000 µέχρι 20.000 
στρ. 
 

2/ΙΙ Στρ. 0,00 0,48 0,00 

 

 
  ΙΙΙ. Περίπτωση 

 
Για την πάνω από 20.000 
στρ. 
 

2/ΙΙΙ Στρ. 0,00 0,44 0,00 

 

 
 
 ΙV. Περίπτωση 

 
Για γεωργικές εκτάσεις εντός 
των ορίων των συστάδων 
µεγαλύτερες των 10 στρ. 
όλες τις εκτός των ορίων 
γεωργικές και πεδινές 
χορτολιβαδικές εκτάσεις 
 

2/ΙV Στρ. 120,00 0,11 13,20 

 

 
  V.  Περίπτωση 

 
Για ορεινές χορτολιβαδικές 
εκτάσεις 20 στρεµ. και άνω 
εντός των συστάδων, όλες τις 
εκτός των συστάδων 
χορτολίβαδικές και τις 
υπαλπικές εκτάσεις 
 

2/V Στρ. 0,00 0,18 0,00 

 
             1.876,40 

 

    
Για την εργασία ανασύνταξης του διαχειριστικού χάρτηανασύνταξης του διαχειριστικού χάρτηανασύνταξης του διαχειριστικού χάρτηανασύνταξης του διαχειριστικού χάρτη, προτείνεται η δημιουργία ενός μόνου άρθρου,  
το οποίο συμπεριλαμβάνει το σύνολο των επί μέρους εργασιών και είναι ανεξάρτητο από τα εμβαδά  
και το είδος των επιφανειών που θα χαρτογραφηθούν. 
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Α/ΑΑ/ΑΑ/ΑΑ/Α                                                                                        Είδος εργασίαςΕίδος εργασίαςΕίδος εργασίαςΕίδος εργασίας    ΆρθροΆρθροΆρθροΆρθρο     Είδος Είδος Είδος Είδος    
 Μον. Μον. Μον. Μον.    
    

  Τιμή  Τιμή  Τιμή  Τιμή     Ποσότητα Ποσότητα Ποσότητα Ποσότητα      ∆απάνη  ∆απάνη  ∆απάνη  ∆απάνη    

    
Ι.Ι.Ι.Ι.    

    
ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ         ΧΑΡΤΗΧΑΡΤΗΧΑΡΤΗΧΑΡΤΗ 

     

 
1. 

 
Ανασύνταξη ∆ιαχειριστικού  
Χάρτη κλίμακας 1:20.000 
 

   
   2ο 

 
Τεμ. 

 
1.876,40 

 
1,00 

 
1.876,40 

    
ΙΙ.ΙΙ.ΙΙ.ΙΙ.    

    
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ         ΞΥΛΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣΞΥΛΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣΞΥΛΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣΞΥΛΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ    
    & ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ    & ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ    & ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ    & ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣΣΣΣ  

     

 
1. 

 
Λήψη ∆.Ε σε υψηλά δάση & προσδιορισμός 
Ξυλαποθέματος & προσαύξησης με χρήση  
εξισώσεων. 
 

  
   6ο 

 
Στρ. 

 
71,51 

 
8,00 

 
572,08 

                                                                                            ΣΣΣΣύνολούνολούνολούνολο    2.448,482.448,482.448,482.448,48    
    

                  Στρογγυλοποίηση      16,04 
 

                                                                                            ΣΣΣΣύνολούνολούνολούνολο    2.464,522.464,522.464,522.464,52    
    

                   Φ.Π.Α 24%        591,48 
 

 

                                                                                    ΣΥΝΟΛΟΣΥΝΟΛΟΣΥΝΟΛΟΣΥΝΟΛΟ    3.056,003.056,003.056,003.056,00    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β    ––––    Ειδική συγγραφή υποχρεώσεΕιδική συγγραφή υποχρεώσεΕιδική συγγραφή υποχρεώσεΕιδική συγγραφή υποχρεώσεωνωνωνων    

            

ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓ ΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓ ΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡ ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ ΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗ             ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠ ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡ ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣ ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ                         

(((((((((((( ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ ΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗ             ––––––––––––             ΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓ ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ ΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗ ) 
Άρθρο 1Άρθρο 1Άρθρο 1Άρθρο 1: Αντικείμενο : Αντικείμενο : Αντικείμενο : Αντικείμενο     

Η συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την εκτέλεση βοηθητικών εργασιών για τη τη τη τη σύνταξη διαχειριστικής σύνταξη διαχειριστικής σύνταξη διαχειριστικής σύνταξη διαχειριστικής 
μελέτης δημοσίου δάσους μελέτης δημοσίου δάσους μελέτης δημοσίου δάσους μελέτης δημοσίου δάσους ΣυκιάςΣυκιάςΣυκιάςΣυκιάς----ΒασιλικούΒασιλικούΒασιλικούΒασιλικού, ∆ήμου , ∆ήμου , ∆ήμου , ∆ήμου ΠωγωνίουΠωγωνίουΠωγωνίουΠωγωνίου» » » » για τη δεκαετία    2020-2029  ∆ασαρχείου 
Ιωαννίνων και συγκεκριμένα την  ανασύνταξη του διαχειριστικού χάρτη κλίμακας 1:20.000 και τη λήψη 
δοκιμαστικών επιφανειών για τον υπολογισμό του ξυλαποθέματος και της προσαύξησης όγκου. 
Αντικείμενο της παρούσας είναι η εκτέλεση με συνεργεία που συγκροτούνται με μέριμνα του αναδόχου 
όλων των εργασιών για την λήψη δοκιμαστικών επιφανειών για τον υπολογισμό ογκομετρικών & 
προσαυξητικών στοιχείων για τις παραπάνω μελέτες καθώς και την ψηφιακή επεξεργασία αυτών και 
γενικά κάθε εργασία για τον παραπάνω υπολογισμό στοιχείων που ορίζεται από τον επιβλέποντα Επίσης 
την παραγωγή με κατάλληλο λογισμικό και υπολογιστών, του ψηφιοποιημένου διαχειριστικού χάρτη του 
δημοσίου δασικού συμπλέγματος Συκιάς-Βασιλικού, ∆ήμου Πωγωνίου, κλίμακας 1:20000, ο ποίος θα 
επαληθευτεί με επιτόπιες παρατηρήσεις και ελέγχους. 

Ο Ανάδοχος θα διαθέτει επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση της εργασίας που του 
ανατίθενται, τα προσόντα και η εμπειρία αυτού πρέπει να είναι αποδεκτά από τον Εργοδότη.  Ο Ανάδοχος 
θα περιγράψει λεπτομερώς πριν την έναρξη των εργασιών τον ακριβή αριθμό και τα χαρακτηριστικά όλου 
του προσωπικού, επιστημονικού, τεχνικού και βοηθητικού, που προτίθεται να χρησιμοποιήσει για την 
υλοποίηση της σύμβασης.  

Οποιαδήποτε μεταβολή στην στελέχωση του αναδόχου θα πρέπει να αιτιολογείται και να υπόκειται 
στην έγκριση του Εργοδότη. 

Οι συμβατικές τιμές μονάδας του τιμολογίου της εργασίας αφορούν εργασίες τελειωμένες εντελώς, 
σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. Οι τιμές έχουν προσαυξηθεί με το νόμιμο ποσοστό για γενικά έξοδα 
του αναδόχου και έτσι περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες δαπάνες για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας, 
καλύπτουν όλες τις δαπάνες του αναδόχου άμεσες και έμμεσες και αποτελούν πλήρη αποζημίωση του 
αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών. 

Το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί από τον αναδόχου θα είναι της απόλυτης έγκρισης του 
∆ασαρχείου. Η τεχνική του κατάρτιση και η απόδοσή του θα ελέγχονται από τους ∆ασολόγους στους 
οποίους έχει ανατεθεί η σύνταξη των εν λόγω ∆ιαχειριστικών Μελετών, οι οποίοι είναι και οι επιβλέποντες των 
εργασιών, οι οποίοι σε περίπτωση ακαταλληλότητας θα επιβάλλουν την αντικατάστασή του. Το προσωπικό 
που θα εργαστεί, είναι του αναδόχου, και σε καμία περίπτωση δεν αποκτά κανενός είδους εργασιακή σχέση 
με το ∆ημόσιο. 

 
Άρθρο 2Άρθρο 2Άρθρο 2Άρθρο 2: Τόπος διεξαγωγής δια: Τόπος διεξαγωγής δια: Τόπος διεξαγωγής δια: Τόπος διεξαγωγής διαγωνισμούγωνισμούγωνισμούγωνισμού    

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του ∆ασαρχείου Ιωαννίνων) ενώπιον της επιτροπής που 
συστήθηκε με την αριθμ. 43771/2643771/2643771/2643771/26----03030303----2019201920192019 απόφαση του ∆ασαρχείου Ιωαννίνων και στην οποία 
εναπόκειται η παράταση ή όχι του χρόνου διενέργειας λήψης των προσφορών, μέχρι μία ώρα (ανάλογα με 
την κανονική ροή των προσφορών) πριν από την αποσφράγιση των προσφορών. 

 
Άρθρο 3Άρθρο 3Άρθρο 3Άρθρο 3: Προϋπολογισμός εργασιών: Προϋπολογισμός εργασιών: Προϋπολογισμός εργασιών: Προϋπολογισμός εργασιών    

Η συνολική δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 3.056,003.056,003.056,003.056,00    €€€€ συμπεριλαμβανομένου και 
του Φ.Π.Α.  

 
Άρθρο 4Άρθρο 4Άρθρο 4Άρθρο 4:  ∆ικα:  ∆ικα:  ∆ικα:  ∆ικαίωμα συμμετοχήςίωμα συμμετοχήςίωμα συμμετοχήςίωμα συμμετοχής    

Στο διαγωνισμό θα γίνονται δεκτοί:  
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Ιδιώτες ∆ασολόγοι Ιδιώτες ∆ασολόγοι Ιδιώτες ∆ασολόγοι Ιδιώτες ∆ασολόγοι που κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος δασολόγου από το ΓΕΩΤΕΕ, ,  
εγγεγραμμένοι ή μη στο Μητρώο Μελετητών και Εταιρειών Μελετητών του ΥΠΕΧΩ∆Ε, βάσει του άρθρου 4 
παρ. 2 του Π.∆. 437/81 και δεν είναι κάτοχοι πτυχίου εργολήπτη ∆ημοσίων Έργων αλλά ούτε καικαι δεν είναι κάτοχοι πτυχίου εργολήπτη ∆ημοσίων Έργων αλλά ούτε καικαι δεν είναι κάτοχοι πτυχίου εργολήπτη ∆ημοσίων Έργων αλλά ούτε καικαι δεν είναι κάτοχοι πτυχίου εργολήπτη ∆ημοσίων Έργων αλλά ούτε και    παρέχουν παρέχουν παρέχουν παρέχουν 
με οποιοδήποτε τρόπο τις υπηρεσίες τους σε εργολήπτες ∆ημοσίων Έργωνμε οποιοδήποτε τρόπο τις υπηρεσίες τους σε εργολήπτες ∆ημοσίων Έργωνμε οποιοδήποτε τρόπο τις υπηρεσίες τους σε εργολήπτες ∆ημοσίων Έργωνμε οποιοδήποτε τρόπο τις υπηρεσίες τους σε εργολήπτες ∆ημοσίων Έργων. 

Έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν την προσφορά, ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζόμενου 
στην περίπτωση : 

� Μεμονωμένης ατομικής επιχείρησης ο ίδιος ο ∆ασολόγος 
� Μεμονωμένης Ο.Ε. ή Ε.Ε. ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ή εξουσιοδοτημένος ομόρρυθμος   

εταίρος της Ε.Ε. 
� Μεμονωμένης Ε.Π.Ε. ο εξουσιοδοτημένος επί τούτω διαχειριστής της 
� Μεμονωμένης Α.Ε. εξουσιοδοτημένο μέλος του ∆.Σ. 
� Γραφείου Μελετητών είτε α) ο κοινός εκπρόσωπος (που πρέπει να είναι ένας εκ των 

κοινοπρακτούντων, διορισμένος με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο) είτε β) όλοι οι 
κοινοπρακτούντες μαζί, ο καθένας εκπροσωπούμενος ή αντιπροσωπευόμενος κατά τα 
παραπάνω. 

Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσότερων διαγωνιζομένων από το ίδιο φυσικό πρόσωπο. 
Συμμετοχή στο διαγωνισμό δηλώνει ότι ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση των όρων της συγγραφής 
υποχρεώσεων και τους αποδέχεται. 
 
Άρθρο 5Άρθρο 5Άρθρο 5Άρθρο 5 : Πρόγραμμα εργασιών  : Πρόγραμμα εργασιών  : Πρόγραμμα εργασιών  : Πρόγραμμα εργασιών     
Μέσα σε 3 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς άλλη προφορική ή γραπτή ειδοποίηση από την 
Υπηρεσία, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ξεκινήσει  τις εργασίες του έργου του θέματος και να τις 
ολοκληρώσει  μέχρι μέχρι μέχρι μέχρι 6 μήνες6 μήνες6 μήνες6 μήνες    από την υπογραφή της σύμβασηςαπό την υπογραφή της σύμβασηςαπό την υπογραφή της σύμβασηςαπό την υπογραφή της σύμβασης. Τόπος εκτέλεσης των εργασιών είναι το 
∆ημόσιο ∆άσος Συκιάς-Βασιλικού, ∆ήμου Πωγωνίου.    

 
Άρθρο 6Άρθρο 6Άρθρο 6Άρθρο 6: ∆ικαιολογητικά συμμετοχής: ∆ικαιολογητικά συμμετοχής: ∆ικαιολογητικά συμμετοχής: ∆ικαιολογητικά συμμετοχής    

Ο φάκελος προσφοράςφάκελος προσφοράςφάκελος προσφοράςφάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων θα αναγράφει τον τίτλοαναγράφει τον τίτλοαναγράφει τον τίτλοαναγράφει τον τίτλο της παροχής 
τεχνικών & λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και θα περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, επί ποινή αποκλεισμού, επί ποινή αποκλεισμού, επί ποινή αποκλεισμού, τα 
ακόλουθα: 
1. Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συμμετοχής».«∆ικαιολογητικά Συμμετοχής».«∆ικαιολογητικά Συμμετοχής».«∆ικαιολογητικά Συμμετοχής».    
2. Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»«Οικονομική Προσφορά»«Οικονομική Προσφορά»«Οικονομική Προσφορά» σύμφωνα με κατωτέρω. 
1α. Ο φάκελος «∆ικαιολογητικά Συμμετοχή«∆ικαιολογητικά Συμμετοχή«∆ικαιολογητικά Συμμετοχή«∆ικαιολογητικά Συμμετοχής»ς»ς»ς» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει: 

� Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 15 της παρούσας. Στο ΤΕΥ∆ που 
υποβάλλει η ένωση οικονομικών φορέων προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του 
κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο 
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

� Άδεια ασκήσεως γεωτεχνικού επαγγέλματος. 
� Βεβαίωση εξόφλησης οικονομικών υποχρεώσεων ΓΕΩΤΕΕ μέχρι τέλους έτους 2019. 
� Εγγύηση συμμετοχήςΕγγύηση συμμετοχήςΕγγύηση συμμετοχήςΕγγύηση συμμετοχής, δεν απαιτείται σύμφωνα μεδεν απαιτείται σύμφωνα μεδεν απαιτείται σύμφωνα μεδεν απαιτείται σύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 72 του Ν. την παρ. 1α του άρθρου 72 του Ν. την παρ. 1α του άρθρου 72 του Ν. την παρ. 1α του άρθρου 72 του Ν.    4412/20164412/20164412/20164412/2016. 
� Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι κάτοχος πτυχίου εργολήπτη ∆ημοσίων Έργων αλλά ούτε και 

παρέχει με οποιοδήποτε τρόπο τις υπηρεσίες τους σε εργολήπτες ∆ημοσίων Έργων....    
2α. Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά»«Οικονομική Προσφορά»«Οικονομική Προσφορά»«Οικονομική Προσφορά» περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στα έγγραφα της σύμβασης. 
 
Άρθρο 7Άρθρο 7Άρθρο 7Άρθρο 7: Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών: Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών: Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών: Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών 

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά καθώς και ο σφραγισμένος φάκελος της οικονομικής 
προσφοράς θα υποβάλλονται στο ∆ασαρχείο Ιωαννίνων. Κατά την αποσφράγιση θα ανοιχτεί πρώτα ο 
φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, θα ελεγχθούν όλα τα ανωτέρω και εφόσον βρεθούν πλήρη θα 
ανοιχθεί και ο δεύτερος φάκελος για την οικονομική προσφορά, αλλιώς δεν θα αποσφραγίζεται ο φάκελος 
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της οικονομικής προσφοράς. Επίσης υποβολή δικαιολογητικών μετά τον καθορισμένο χρόνο δεν γίνεται 
δεκτή.  

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016.  

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με το σύστημα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί των ομάδων 
εργασιών  του εγκεκριμένου τιμολογίου  σε έντυπη οικονομική προσφορά που θα χορηγηθεί από την 
Υπηρεσία σε ακέραιες μονάδες σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 125 του Ν.4412/2016. 

 
Άρθρο 8Άρθρο 8Άρθρο 8Άρθρο 8    

Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται να εκτελέσει τις εργασίες σύμφωνα με τους κανόνες της 
επιστήμης και της τεχνικής, τις ισχύουσες προδιαγραφές, τις υποδείξεις της υπηρεσίας μας και τους όρους 
του συμφωνητικού. 
 
Άρθρο 9Άρθρο 9Άρθρο 9Άρθρο 9    

Το ∆ασαρχείο Ιωαννίνων θα παράσχει κάθε δυνατή διευκόλυνση (πληροφορίες), στοιχεία κλπ που 
είναι δυνατόν να διατεθούν στον ανάδοχο για την υποβοήθηση του έργου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να 
συμμορφώνεται με τις υποδείξεις και εντολές της υπηρεσίας.  

 
Άρθρο 10: Εκχώρηση εργασιών σε τρίτουςΆρθρο 10: Εκχώρηση εργασιών σε τρίτουςΆρθρο 10: Εκχώρηση εργασιών σε τρίτουςΆρθρο 10: Εκχώρηση εργασιών σε τρίτους    

Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει σε τρίτους την εκπόνηση μέρους ή του συνόλου των 
εργασιών. 

 
Άρθρο 11: Τροποποίηση εργασιώνΆρθρο 11: Τροποποίηση εργασιώνΆρθρο 11: Τροποποίηση εργασιώνΆρθρο 11: Τροποποίηση εργασιών    

Σε περίπτωση που καταστεί αναγκαία η τροποποίηση των εργασιών ή διαπιστωθούν παραλείψεις ή 
ελαττώματα τόσο κατά τη διάρκεια των εργασιών όσο και κατά την παραλαβή, ο ανάδοχος υποχρεούται 
να συμμορφωθεί πλήρως με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας μας.  

 
  Άρθρο 12: Χρονική διάρκεια Άρθρο 12: Χρονική διάρκεια Άρθρο 12: Χρονική διάρκεια Άρθρο 12: Χρονική διάρκεια –––– Περαίωση εργασιών Περαίωση εργασιών Περαίωση εργασιών Περαίωση εργασιών    

Η χρονική διάρκεια διεκπεραίωσης του έργου αρχίζει από την υπογραφή της σχετικής σύμβασηςυπογραφή της σχετικής σύμβασηςυπογραφή της σχετικής σύμβασηςυπογραφή της σχετικής σύμβασης 
και λήγει σε 6 σε 6 σε 6 σε 6 μήνεςμήνεςμήνεςμήνες,  με δυνατότητα παράτασης μέχρι ένα (1) μήνα. 

 
 Άρθρο 13: Σειρά εκτέλεσης εργασιών Άρθρο 13: Σειρά εκτέλεσης εργασιών Άρθρο 13: Σειρά εκτέλεσης εργασιών Άρθρο 13: Σειρά εκτέλεσης εργασιών     

Η σειρά εκτέλεσης των εργασιών θα γίνεται με υπόδειξη του ∆ασαρχείου Ιωαννίνων δίνοντας 
προτεραιότητα στις επιφάνειες των συστάδων που θα διαχειριστούν τα πρώτα έτη εφαρμογής της μελέτης. 

 
Άρθρο 14: ∆ιαδικασία εκτέλεσης εργασιώνΆρθρο 14: ∆ιαδικασία εκτέλεσης εργασιώνΆρθρο 14: ∆ιαδικασία εκτέλεσης εργασιώνΆρθρο 14: ∆ιαδικασία εκτέλεσης εργασιών    

Η επιλογή των θέσεων που θα ληφθούν οι επιφάνειες θα δίνουν τη μέση κατάσταση του 
ξυλαποθέματος της συστάδας και η διαδικασία τοποθέτησης τους στο έδαφος θα γίνεται με κριτήριο την 
αντιπροσωπευτικότητα της μέσης κατάστασης. Ο αριθμός των δοκιμαστικών επιφανειών κατά συστάδα θα 
κυμαίνεται από 1 έως 2 δοκιμαστικές επιφάνειες, ανάλογα με το μέγεθός της και τη δομή της. Η μέθοδος 
που θα ακολουθηθεί θα είναι με ορθογώνιες  ή τετράγωνες δοκιμαστικές επιφάνειες εμβαδού μέχρι δύο (2) 
στρεμμάτων εκάστη, με παχυμέτρηση όλων των δέντρων και την υψομέτρηση δέντρων για κάθε κλάση 
διαμέτρου, με τη χρήση βιομετρικών οργάνων.  

Οι επιφάνειες θα οριοθετηθούν και θα σημανθούν στο χάρτη και το κέντρο τους θα προσδιορίζεται 
με συντεταγμένες κορυφών, βασιζόμενες στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ 87. 

 Ο διαχειριστικός χάρτης θα ανασυνταχθεί υπό την επίβλεψη και τις οδηγίες της Υπηρεσίας μας, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, σε σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ’ 87, και θα παραδοθεί σε 
αναλογική  καθώς και σε ψηφιακή επεξεργάσιμη μορφή. 
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Άρθρο 15: Υποβολή στοιχείων εργασιώνΆρθρο 15: Υποβολή στοιχείων εργασιώνΆρθρο 15: Υποβολή στοιχείων εργασιώνΆρθρο 15: Υποβολή στοιχείων εργασιών    
Τα συγκεντρωτικά στοιχεία απογραφής των δοκιμαστικών επιφανειώνσυγκεντρωτικά στοιχεία απογραφής των δοκιμαστικών επιφανειώνσυγκεντρωτικά στοιχεία απογραφής των δοκιμαστικών επιφανειώνσυγκεντρωτικά στοιχεία απογραφής των δοκιμαστικών επιφανειών θα καταχωρηθούν για κάθε 

συστάδα και δασοπονικό είδος στο δελτίο απογραφής δοκιμαστικών επιφανειών. Τα εν λόγω στοιχεία θα 
επεξεργαστούν και θα υπολογιστεί το ξυλαπόθεμα κατά κλάση διαμέτρου και συνολικά και κατά 
δασοπονικό είδος με τη χρησιμοποίηση μορφαρίθμων και τα αποτελέσματα θα καταχωρηθούν στον πίνακα 
ογκομετρικών και προσαυξητικών στοιχείων που θα συνταχθεί για κάθε συστάδα και για κάθε δασοπονικό 
είδος χωριστά. Ο υπολογισμός της τρέχουσας ετήσιας προσαύξησης θα γίνει με τη χρησιμοποίηση των 
εξισώσεων του παραρτήματος Α΄ της με αριθμ. 74579/3022/11-07-1991 απόφασης Υπουργείου Γεωργίας.  
Όλα τα παραπάνω στοιχεία θα παραδοθούν στην Υπηρεσία μας σε αναλογική  καθώς και σε ψηφιακή 
μορφή. 

 
Άρθρο 16Άρθρο 16Άρθρο 16Άρθρο 16    

Τα συνεργεία που θα εκτελέσουν τις εργασίες υπαίθρου θα είναι τουλάχιστον τριμελή με δύο (2) 
εξειδικευμένους επιστήμονες ∆ασολόγο-∆ασοπόνο και ένα (1) βοηθό. 

 
 Άρθρο 17Άρθρο 17Άρθρο 17Άρθρο 17    

Για την πρόοδο των εργασιών θα ενημερώνεται η υπηρεσία μας εγγράφως ή προφορικώς ανά 
5ήμερο. 

 
 Άρθρο 1Άρθρο 1Άρθρο 1Άρθρο 18888    

Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων του συμφωνητικού και των υποχρεώσεων καταπίπτει η 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης υπέρ του ∆ημοσίου και ο μειοδότης κηρύσσεται έκπτωτος. 

 
 Άρθρο 19: ∆ιάλυση σύβασης Άρθρο 19: ∆ιάλυση σύβασης Άρθρο 19: ∆ιάλυση σύβασης Άρθρο 19: ∆ιάλυση σύβασης---- Έκπτωση αναδόχου  Έκπτωση αναδόχου  Έκπτωση αναδόχου  Έκπτωση αναδόχου     

Λύση της σύμβασης χωρίς καμία αποζημίωση του μειοδότη και χωρίς αυτός να κηρυχθεί έκπτωτος 
γίνεται στις παρακάτω περιπτώσεις: 

1. Περικοπή των σχετικών οικονομικών πιστώσεων. 
2. Αναστολή των εργασιών από την Υπηρεσία. 
3. Σε περίπτωση θανάτου του μειοδότη 

Ματαίωση της διαδικασίας ή για οποιονδήποτε λόγο, μη κατακύρωσή της, δε δημιουργεί δικαίωμα 
ή απαίτηση υπέρ του αναδόχου. Ο μειοδότης που θα αναδειχθεί, παραιτείται από κάθε αξίωση, όταν και 
εφόσον επέλθουν απρόβλεπτες μεταβολές των οικονομικών συνθηκών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 388 
του Αστικού Κώδικα.  

Εάν ο ανάδοχος του έργου δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του , που απορρέουν από τα τεύχη του 
διαγωνισμού, την παρούσα Ε.Σ.Υ. και την σύμβαση ή δεν συμμορφώνεται προς τις προφορικές και τις 
έγγραφες εντολές των επιβλεπόντων και του ∆ασαρχείου Ιωαννίνων αντίστοιχα, κηρύσσεται έκπτωτος 

 
 Άρθρο 20: ΧρηΆρθρο 20: ΧρηΆρθρο 20: ΧρηΆρθρο 20: Χρηματοδότηση εργασιώνματοδότηση εργασιώνματοδότηση εργασιώνματοδότηση εργασιών    

H χρηματοδότηση εκτέλεσης των βοηθητικών εργασιών για τη σύνταξη της δασοπονικής μελέτης 
διαχείρισης δημοσίου δάσους Συκιάς-Βασιλικού, ∆ήμου Πωγωνίου θα βαρύνει τις πιστώσεις πιστώσεις πιστώσεις πιστώσεις του του του του 
Προγράμματος ∆ημοσίων Επενδύσεων, Ενάριθμο έργο 2014ΣΕ584Προγράμματος ∆ημοσίων Επενδύσεων, Ενάριθμο έργο 2014ΣΕ584Προγράμματος ∆ημοσίων Επενδύσεων, Ενάριθμο έργο 2014ΣΕ584Προγράμματος ∆ημοσίων Επενδύσεων, Ενάριθμο έργο 2014ΣΕ58400008000080000800008, έτους 2019., έτους 2019., έτους 2019., έτους 2019.    

Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και αφού παραδοθούν όλα 
τα στοιχεία καθώς και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά πληρωμής  

 
   Άρθρο 21 Άρθρο 21 Άρθρο 21 Άρθρο 21     

� Ο ανάδοχος επιβαρύνεται για πάσης φύσεως έξοδα όπως δαπάνες για ασφάλιση του προσωπικού 
που θα χρησιμοποιήσει, για τα αυτοκίνητα, μηχανήματα και υλικά που θα χρησιμοποιηθούν. Επίσης 
θα πρέπει να λάβει όλα τα μέτρα προστασίας για την εκτέλεση των εργασιών και για τυχόν 
ατυχήματα έχει ακέραια την ευθύνη.  
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� Με την υποβολή της προσφοράς του, προϋποτίθεται ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει γνώση των 
δυσχερειών εκτέλεσης της σύμβασης και είναι απόλυτα ενήμερος των συνθηκών εκτέλεσης αυτής 
από κάθε πλευρά, όπως και των ενδεχομένων δυσχερειών και καθυστερήσεων, από οποιοδήποτε 
λόγο και ότι έχει λάβει υπόψη του, ότι δεν θα του αναγνωριστεί καμία απαίτηση σχετική με 
αποζημίωση, κατά οποιοδήποτε τρόπο, λόγω των συνθηκών, των καθυστερήσεων, των δυσχερειών 
κάθε είδους και τέλος ότι έχει μελετήσει, με το σκοπό να συμμορφωθεί και τα λοιπά συμβατικά 
τεύχη που αποτελούν,  τη βάση εκτέλεσης της σύμβασης.  

 

Άρθρο 2Άρθρο 2Άρθρο 2Άρθρο 22222    
Οποιαδήποτε διαφωνία προκύψει μεταξύ του επιβλέποντα και του αναδόχου θα επιλαμβάνεται 

κατόπιν αιτήσεως του αναδόχου ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας. Εάν και πάλι δε λυθεί η διαφωνία, ο 
ανάδοχος με αίτηση του μπορεί να προσφύγει στο ∆/ντή ∆ασών. 

Κάθε έγγραφο, πρόσκληση ή διαταγή της υπηρεσίας, προς τον ανάδοχο θεωρείται ότι επιδόθηκε 
νόμιμα, εάν επιδοθεί με απόδειξη παραλαβής υπογεγραμμένη απ’ αυτόν, σε άρνησή του δε από το 
Αστυνομικό Τμήμα, στο οποίο υπάγεται το έργο. Κάθε αίτηση ή αναφορά του εργολάβου θα υποβάλλεται 
στο ∆ασαρχείο Ιωαννίνων, θα θεωρείται δε ότι επιδόθηκε εφόσον πρωτοκολληθεί. 

Η ισχύς της προσφοράς είναι υποχρεωτική για όσους λάβουν μέρος στον διαγωνισμό και μέχρι 
τριάντα (30) ημέρες μετά την διεξαγωγή του. 

   Τον τελευταίο μειοδότη – ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις συμπεριλαμβανομένης των 
κρατήσεων υπέρ της ΕΑΑ∆Σ. 
           Παράβαση ή μη εκπλήρωση οποιουδήποτε από τους παραπάνω όρους συνεπάγεται την έκπτωση 
του τελευταίου μειοδότη – αναδόχου και η εγγύηση του εκπίπτει υπέρ του δημοσίου κατά τα προβλεπόμενα. 
Ο διαγωνισμός είναι τελειωτικός και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
 
Άρθρο 23Άρθρο 23Άρθρο 23Άρθρο 23        

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τη διακήρυξη, τη ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, το 
εγκεκριμένο τιμολόγιο εργασιών και το έντυπο οικονομικής προσφοράς από το ∆ασαρχείο Ιωαννίνων∆ασαρχείο Ιωαννίνων∆ασαρχείο Ιωαννίνων∆ασαρχείο Ιωαννίνων ( 
Μ.Κοτοπούλη 62, Γραφείο Γ1) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  

 
Άρθρο 24: Πιστοποιήσεις Άρθρο 24: Πιστοποιήσεις Άρθρο 24: Πιστοποιήσεις Άρθρο 24: Πιστοποιήσεις –––– πληρωμές πληρωμές πληρωμές πληρωμές    

Ο σχετικός φάκελος θα υποβληθεί για πληρωμή μετά την υποβολή του συνολικού εντύπου και 
ψηφιακού υλικού που περιγράφεται στην Τεχνική Έκθεση και ύστερα από την παραλαβή του, από την 
αρμόδια επιτροπή της Υπηρεσίας και αφού αφαιρεθούν ή καταβληθούν απ’ αυτόν οι νόμιμες κρατήσεις. 

 Στον ανάδοχο δεν θα καταβληθΣτον ανάδοχο δεν θα καταβληθΣτον ανάδοχο δεν θα καταβληθΣτον ανάδοχο δεν θα καταβληθείείείεί    εργολαβικό όφελος. εργολαβικό όφελος. εργολαβικό όφελος. εργολαβικό όφελος. Ο Φ.Π.Α.Φ.Π.Α.Φ.Π.Α.Φ.Π.Α. βαρύνει τον κύριο του έργου. 
Για την πληρωμή ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει στην Υπηρεσία:  

1. Τιμολόγιο θεωρημένο από την Εφορία 
2. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας 
3. Βεβαίωση Ι.Κ.Α ή άλλου ασφαλιστικού φορές, ότι εξεπλήρωσε τις υποχρεώσεις του προς αυτό, κυρίως 
για το προσωπικό που απασχολεί.  
4. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που θα ζητηθεί από την υπηρεσία και προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις. 

 
Άρθρο 25: Άρθρο 25: Άρθρο 25: Άρθρο 25: Ισχύουσες ∆ιατάξειςΙσχύουσες ∆ιατάξειςΙσχύουσες ∆ιατάξειςΙσχύουσες ∆ιατάξεις    
 Για τη δημοπράτηση και την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω 
νομοθετημάτων: 

� Του Ν. 4412/2016 «∆ημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

� Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης -
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α') 

� Του Ν.∆ 86/1969 (ΦΕΚ. Α΄ 7), «Περί ∆ασικού Κώδικα», όπως ισχύει. 
� Του Π.∆. 437/1981 (ΦΕΚ. Α΄ 120), «Περί Μελέτης και εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων». 
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� Του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο». 
� Του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ημοσίων Συμβάσεων…» . 
� Του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις». 

� Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις , καθώς και λοιπές 
διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και 
φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.∆., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος 
που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά. Νόμοι, Π∆ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της 
διαδικασίας σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 120 του Ν.4412/2016, δεν αποτελούν 
μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ –––– Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών (Προσαρμοσμένο από την  Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών (Προσαρμοσμένο από την  Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών (Προσαρμοσμένο από την  Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών (Προσαρμοσμένο από την 

Αναθέτουσα Αρχή)Αναθέτουσα Αρχή)Αναθέτουσα Αρχή)Αναθέτουσα Αρχή)    

    

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας / Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος......................................................................... 

Κατάστημα............................................................................................. 

Ημερομηνία Έκδοσης.......... 

Ευρώ.................................… 

Προς :  ∆ασαρχείο∆ασαρχείο∆ασαρχείο∆ασαρχείο ΙωαννίνωνΙωαννίνωνΙωαννίνωνΙωαννίνων, Μ. Κοτοπούλη 62  ΑΦΜ 997908860  ∆.Ο.Υ. Ιωαννίνων  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ ….. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή η οποία παρέχεται ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, του ποσού των 

……….(ολογράφως το ποσό)… ευρώ (….αριθμητικώς το ποσό… €) υπέρ τ… 

……………………………………………………., ………………………, με ΑΦΜ ………………. για την καλή 

εκτέλεση των όρων της σύμβασης με αριθμό………. Συνολικής αξίας ……….. που αφορά την παροχή τεχνικών 

και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών   

««««Βοηθητικές εργασίες για την σΒοηθητικές εργασίες για την σΒοηθητικές εργασίες για την σΒοηθητικές εργασίες για την σύνταξη διαχειριστικής μελέτης δημοσίου δάσους ύνταξη διαχειριστικής μελέτης δημοσίου δάσους ύνταξη διαχειριστικής μελέτης δημοσίου δάσους ύνταξη διαχειριστικής μελέτης δημοσίου δάσους ΣυκιάςΣυκιάςΣυκιάςΣυκιάς----ΒασιλικούΒασιλικούΒασιλικούΒασιλικού, , , , 

∆ήμου ∆ήμου ∆ήμου ∆ήμου ΠωγωνίουΠωγωνίουΠωγωνίουΠωγωνίου    –––– (ανασύνταξη διαχειριστικού χάρτη & λήψη  (ανασύνταξη διαχειριστικού χάρτη & λήψη  (ανασύνταξη διαχειριστικού χάρτη & λήψη  (ανασύνταξη διαχειριστικού χάρτη & λήψη δοκιμαστικών  επιφανειώνδοκιμαστικών  επιφανειώνδοκιμαστικών  επιφανειώνδοκιμαστικών  επιφανειών»»»» ,  σύμφωνα 

με την υπ΄ αριθμ…………………………………………προκήρυξη. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις τ…. εν λόγω που απορρέουν από την καλή εκτέλεση της 

ανωτέρω σύμβασης καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα 

καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο 

ή μη της απαίτησης εντός πέντε (5) ημερών, από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την 

προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

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

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την........................................... 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ημόσιο και τα ΝΠ∆∆ 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από 

το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ –––– Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (Προσαρμοσμένο από την  Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (Προσαρμοσμένο από την  Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (Προσαρμοσμένο από την  Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (Προσαρμοσμένο από την 

Αναθέτουσα Αρχή)Αναθέτουσα Αρχή)Αναθέτουσα Αρχή)Αναθέτουσα Αρχή)    
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(ΣΦΡΑΓΙ∆Α, ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 

 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & 

ΛΟΙΠΩΝΛΟΙΠΩΝΛΟΙΠΩΝΛΟΙΠΩΝ    

 ΣΥΝΑΦΩΝ  ΣΥΝΑΦΩΝ  ΣΥΝΑΦΩΝ  ΣΥΝΑΦΩΝ     

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ     

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ::::    

    

    

Βοηθητικές εργασίες  για την σύνταξη Βοηθητικές εργασίες  για την σύνταξη Βοηθητικές εργασίες  για την σύνταξη Βοηθητικές εργασίες  για την σύνταξη     
διαχειριστικής μελέτης δημοσίου δάσουςδιαχειριστικής μελέτης δημοσίου δάσουςδιαχειριστικής μελέτης δημοσίου δάσουςδιαχειριστικής μελέτης δημοσίου δάσους    
ΣυκιάςΣυκιάςΣυκιάςΣυκιάς----ΒασιλικούΒασιλικούΒασιλικούΒασιλικού, ∆ήμου , ∆ήμου , ∆ήμου , ∆ήμου ΠωγωνίουΠωγωνίουΠωγωνίουΠωγωνίου    
(ανασ(ανασ(ανασ(ανασύνταξη διαχειριστικού χάρτη & ύνταξη διαχειριστικού χάρτη & ύνταξη διαχειριστικού χάρτη & ύνταξη διαχειριστικού χάρτη &     
λήψη δοκιμαστικών επιφανειών).λήψη δοκιμαστικών επιφανειών).λήψη δοκιμαστικών επιφανειών).λήψη δοκιμαστικών επιφανειών).     
    
    
    
CPV: CPV: CPV: CPV: 77231300772313007723130077231300----1 Υπηρεσίες διαχείρισης 1 Υπηρεσίες διαχείρισης 1 Υπηρεσίες διαχείρισης 1 Υπηρεσίες διαχείρισης     
                            δασών                            δασών                            δασών                            δασών    

 
    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜOOOOΚΡΑΤΙΑΚΡΑΤΙΑΚΡΑΤΙΑΚΡΑΤΙΑ    

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ    

ΗΠΕΙΡΟΥΗΠΕΙΡΟΥΗΠΕΙΡΟΥΗΠΕΙΡΟΥ---- ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ    

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ &ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ &ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ &ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ &    

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ    

∆/∆/∆/∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

  

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:    

    

Πιστώσεις Πιστώσεις Πιστώσεις Πιστώσεις Προγράμματος ∆ημοσίων ΕπενδύσεωνΠρογράμματος ∆ημοσίων ΕπενδύσεωνΠρογράμματος ∆ημοσίων ΕπενδύσεωνΠρογράμματος ∆ημοσίων Επενδύσεων    
Έτους 2019,Έτους 2019,Έτους 2019,Έτους 2019,    
 Ενάριθμο έργο 2014ΣΕ58400008 Ενάριθμο έργο 2014ΣΕ58400008 Ενάριθμο έργο 2014ΣΕ58400008 Ενάριθμο έργο 2014ΣΕ58400008    

      ∆ΑΠΑΝΗ:∆ΑΠΑΝΗ:∆ΑΠΑΝΗ:∆ΑΠΑΝΗ:    3.03.03.03.056,0056,0056,0056,00 Ευρώ με ΦΠΑ Ευρώ με ΦΠΑ Ευρώ με ΦΠΑ Ευρώ με ΦΠΑ    

Α/ΑΑ/ΑΑ/ΑΑ/Α                                                                                        Είδος εργασίαςΕίδος εργασίαςΕίδος εργασίαςΕίδος εργασίας     Είδος Είδος Είδος Είδος    
 Μον. Μον. Μον. Μον.    
    

Μον.Μον.Μον.Μον.      Τιμή  Τιμή  Τιμή  Τιμή    ∆απάνη∆απάνη∆απάνη∆απάνη    Ποσοστό Ποσοστό Ποσοστό Ποσοστό     
ΈκπτωσηςΈκπτωσηςΈκπτωσηςΈκπτωσης    
        %        %        %        %    

∆απάνη∆απάνη∆απάνη∆απάνη    

    
Ι.Ι.Ι.Ι.    

    
ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ         ΧΑΡΤΗΧΑΡΤΗΧΑΡΤΗΧΑΡΤΗ 

      

 
1. 

 
Ανασύνταξη ∆ιαχειριστικού  
Χάρτη κλίμακας 1:20.000 
 

 
Τεμ. 

   
   1,00 

 
1.876,40 

 
1.876,40 

  

    
ΙΙ.ΙΙ.ΙΙ.ΙΙ.    

    
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ         ΞΥΛΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣΞΥΛΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣΞΥΛΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣΞΥΛΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ    
    & ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ    & ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ    & ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ    & ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣΣΣΣ  

      

 
1. 

 
Λήψη ∆.Ε σε υψηλά δάση & προσδιορισμός 
Ξυλαποθέματος & προσαύξησης με χρήση  
εξισώσεων. 
 

 
Στρ. 

  
   8,00 

 
71,51 

 
572,08 

  

ΣΥΝΟΛΟ  
 

Φ.Π.Α 24 %  
 

 

ΣΥΝΟΛΟΣΥΝΟΛΟΣΥΝΟΛΟΣΥΝΟΛΟ     
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: ΤΕΥ∆ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: ΤΕΥ∆ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: ΤΕΥ∆ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: ΤΕΥ∆ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)    

    

Τ Υ Π Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο  Ε Ν Τ Υ Π Ο  Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ  ∆ Η Λ Ω Σ Η Σ  ( T E Υ ∆ )Τ Υ Π Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο  Ε Ν Τ Υ Π Ο  Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ  ∆ Η Λ Ω Σ Η Σ  ( T E Υ ∆ )Τ Υ Π Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο  Ε Ν Τ Υ Π Ο  Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ  ∆ Η Λ Ω Σ Η Σ  ( T E Υ ∆ )Τ Υ Π Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο  Ε Ν Τ Υ Π Ο  Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ  ∆ Η Λ Ω Σ Η Σ  ( T E Υ ∆ )  

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

    για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των ογια διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των ογια διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των ογια διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιώνδηγιώνδηγιώνδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαΜέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαΜέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαΜέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαiiii  και τη διαδικασία ανάθεσης  και τη διαδικασία ανάθεσης  και τη διαδικασία ανάθεσης  και τη διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 

ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α:Α:Α:Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα  Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα  Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα  Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα 

(αφ)(αφ)(αφ)(αφ) 

- Ονομασία: Αποκεντρωμένη ∆ιοίκηση Ηπείρου & ∆υτικής Μακεδονίας 

Γενική ∆/νση ∆ασών και Αγροτικών Υποθέσεων 

∆ιεύθυνση ∆ασών Ιωαννίνων 

∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : [50201-76555] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Μ. ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ 62 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΚ 45445 ] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ-∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΤΡΟΓΕΩΡΓΟΣ ] 

- Τηλέφωνο: [2651088093-88087] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [dasioann@apdhp-dm.gov.gr ] 

- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.apdhp-dm.gov.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασηςΒ: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασηςΒ: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασηςΒ: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Βοηθητικές εργασίες για την Βοηθητικές εργασίες για την Βοηθητικές εργασίες για την Βοηθητικές εργασίες για την 

σσσσύνταξη διαχειριστικής μελέτης δημοσίου δάσους ύνταξη διαχειριστικής μελέτης δημοσίου δάσους ύνταξη διαχειριστικής μελέτης δημοσίου δάσους ύνταξη διαχειριστικής μελέτης δημοσίου δάσους ΣυκιάςΣυκιάςΣυκιάςΣυκιάς----ΒασιλικούΒασιλικούΒασιλικούΒασιλικού, ∆ήμου ,  ∆ήμου ,  ∆ήμου ,  ∆ήμου ΠωγωνίουΠωγωνίουΠωγωνίουΠωγωνίου----    

((((ανασύνταξη διαχειριστικού χάρτη & λήψη δοκιμαστικών επιφανειών)ανασύνταξη διαχειριστικού χάρτη & λήψη δοκιμαστικών επιφανειών)ανασύνταξη διαχειριστικού χάρτη & λήψη δοκιμαστικών επιφανειών)ανασύνταξη διαχειριστικού χάρτη & λήψη δοκιμαστικών επιφανειών)....     

CPV  77231300772313007723130077231300----1111.... 

- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: [……] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΥΠΗΡΕΣΙΑ] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ΟΧΙ] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέαΜέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέαΜέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέαΜέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέαΑ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέαΑ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέαΑ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης:Στοιχεία αναγνώρισης:Στοιχεία αναγνώρισης:Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία:  

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό 

αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 

υπάρχει  

 

Ταχυδρομική διεύθυνση:  

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 

τόπου) (εάν υπάρχει): 

 

Γενικές πληροφορίες:Γενικές πληροφορίες:Γενικές πληροφορίες:Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή 

μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατΜόνο σε περίπτωση προμήθειας κατΜόνο σε περίπτωση προμήθειας κατΜόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽̓̓̓     

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20:αποκλειστικότητα, του άρθρου 20:αποκλειστικότητα, του άρθρου 20:αποκλειστικότητα, του άρθρου 20:    ο οικονομικός 

φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, 

«κοινωνική επιχείρηση»iv ή προβλέπει την 

εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων 

προστατευόμενης απασχόλησης; 

Εάν Εάν Εάν Εάν ναι, ναι, ναι, ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

 

Εάν ναιΕάν ναιΕάν ναιΕάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, 

συμπληρώστε το μέρος V κατά περίπτωση, και σε 

κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το 

μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του 

πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 
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ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 

περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογοv: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι:Εάν όχι:Εάν όχι:Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες 

που λείπουν που λείπουν που λείπουν που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή ∆ στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή ∆ στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή ∆ στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή ∆ 

κατά περίπτωσηκατά περίπτωσηκατά περίπτωσηκατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται 

στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 

σύμβασης:σύμβασης:σύμβασης:σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωσηβεβαίωσηβεβαίωσηβεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 

πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να 

τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική 

βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 

αυτή διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής:Τρόπος συμμετοχής:Τρόπος συμμετοχής:Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με 

άλλουςvi; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναιΕάν ναιΕάν ναιΕάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναιΕάν ναιΕάν ναιΕάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

ΤμήματαΤμήματαΤμήματαΤμήματα Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των 1. 
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τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 

επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

 

 

 

2. 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέαΒ: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέαΒ: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέαΒ: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο 

γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την 

έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝΓ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝΓ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝΓ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝviiviiviivii  

Στήριξη:Στήριξη:Στήριξη:Στήριξη: Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες 

άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να 

ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που 

καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 

κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο 

μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναιΕάν ναιΕάν ναιΕάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και ενότητες Α και ενότητες Α και ενότητες Α και 

Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως 

συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε 

ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της 

ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που 

θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 

παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα 

από τους οικονομικούς φορείς. 
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Σελίδα 64 

∆: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων ∆: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων ∆: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων ∆: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεταιδεν στηρίζεταιδεν στηρίζεταιδεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας ο οικονομικός φορέας ο οικονομικός φορέας ο οικονομικός φορέας  

 (Η παρούσα ενότητα συμπληρώνετα (Η παρούσα ενότητα συμπληρώνετα (Η παρούσα ενότητα συμπληρώνετα (Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την ι μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την ι μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την ι μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα) αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα) αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα) αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση :Υπεργολαβική ανάθεση :Υπεργολαβική ανάθεση :Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό 

μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι ναι ναι ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων 

υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που 

θα αναλάβουν:  

[…] 

ΕάνΕάνΕάνΕάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου  η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου  η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου  η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου 

131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υπο131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υπο131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υπο131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό ψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό ψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό ψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό 

μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της 

σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην ππου προβλέπονται στην ππου προβλέπονται στην ππου προβλέπονται στην παρούσα αρούσα αρούσα αρούσα 

ενότητα, ενότητα, ενότητα, ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του 

παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων). παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων). παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων). παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Σελίδα 65 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμούΜέρος III: Λόγοι αποκλεισμούΜέρος III: Λόγοι αποκλεισμούΜέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που Α: Λόγοι αποκλεισμού που Α: Λόγοι αποκλεισμού που Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςσχετίζονται με ποινικές καταδίκεςσχετίζονται με ποινικές καταδίκεςσχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii 

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

• συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηεγκληματική οργάνωσηεγκληματική οργάνωσηεγκληματική οργάνωσηix· 

• δωροδοκίαδωροδοκίαδωροδοκίαδωροδοκίαx,xi· 

• απάτηαπάτηαπάτηαπάτηxii· 

• τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςτρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςτρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςτρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii· 

• νομιμοποίηση εσόδων ανομιμοποίηση εσόδων ανομιμοποίηση εσόδων ανομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςπό παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςπό παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςπό παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv· 

• παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνπαιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνπαιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνπαιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις απόφαση εις απόφαση εις απόφαση εις 

βάρος του οικονομικού φορέαβάρος του οικονομικού φορέαβάρος του οικονομικού φορέαβάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποποιουδήποποιουδήποποιουδήποτεοτεοτεοτε 

προσώπουxvi το οποίο είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του 

οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους 

λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), 

ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία 

έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 

εξακολουθεί να ισχύει;  

[ ] Ναι [ ] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 

των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xvii    

Εάν ναιΕάν ναιΕάν ναιΕάν ναι, αναφέρετεxviii: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) γ) γ) γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 

απόφαση:απόφαση:απόφαση:απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και 

σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 

των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xix 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xx; 

[] Ναι [] Όχι  
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Εάν ναι,Εάν ναι,Εάν ναι,Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxxi: [……] 
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Σελίδα 67 

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

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης:ασφάλισης:ασφάλισης:ασφάλισης: 

Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςφόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςφόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςφόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςxxii,,,, 

στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι 

τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

ΦΟΡΟΙΦΟΡΟΙΦΟΡΟΙΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣΑΣΦΑΛΙΣΗΣΑΣΦΑΛΙΣΗΣΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

----    Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια 

της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; ∆ιευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii    

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): xxiv 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότΓ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότΓ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότΓ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμαητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμαητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμαητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, 

σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμαπαράπτωμαπαράπτωμαπαράπτωμα 

Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση: 

[] Ναι [] Όχι Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του εν γνώσει του εν γνώσει του εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του τις υποχρεώσεις του τις υποχρεώσεις του τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 

περιβαλλοντπεριβαλλοντπεριβαλλοντπεριβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού ικού, κοινωνικού και εργατικού ικού, κοινωνικού και εργατικού ικού, κοινωνικού και εργατικού 

δικαίουδικαίουδικαίουδικαίουxxv;;;; 

    

    

Εάν ναιΕάν ναιΕάν ναιΕάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 

που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 

την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει,Εάν το έχει πράξει,Εάν το έχει πράξει,Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε 

από τις ακόλουθες καταστάσειςxxvi : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, 

ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της 

εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων 

σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές αυτές 

τις περιστάσειςxxvii  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό σοβαρό σοβαρό σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμαεπαγγελματικό παράπτωμαεπαγγελματικό παράπτωμαεπαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 

Εάν ναιΕάν ναιΕάν ναιΕάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 
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Εάν ναιΕάν ναιΕάν ναιΕάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν Εάν Εάν Εάν το έχει πράξει,το έχει πράξει,το έχει πράξει,το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίεςσυμφωνίεςσυμφωνίεςσυμφωνίες 

με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη με σκοπό τη με σκοπό τη με σκοπό τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμούστρέβλωση του ανταγωνισμούστρέβλωση του ανταγωνισμούστρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναιΕάν ναιΕάν ναιΕάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

Εάν ναιΕάν ναιΕάν ναιΕάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει,Εάν το έχει πράξει,Εάν το έχει πράξει,Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν 

σύγκρουσης συμφερόντωνσύγκρουσης συμφερόντωνσύγκρουσης συμφερόντωνσύγκρουσης συμφερόντωνxxixxxixxxixxxix, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

Εάν ναιΕάν ναιΕάν ναιΕάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλέςσυμβουλέςσυμβουλέςσυμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί σαναμειχθεί σαναμειχθεί σαναμειχθεί στην την την την 

προετοιμασίαπροετοιμασίαπροετοιμασίαπροετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασηςxxx; 

Εάν ναιΕάν ναιΕάν ναιΕάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή 

προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε 

ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες 

παρόμοιες κυρώσεις;  

Εάν ναιΕάν ναιΕάν ναιΕάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

Εάν ναιΕάν ναιΕάν ναιΕάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 
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Εάν το έχει πράξει,Εάν το έχει πράξει,Εάν το έχει πράξει,Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει 

ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση 

τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την 

αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 

τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 

αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 

πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να 

παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 

ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 

αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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∆. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ∆. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ∆. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ∆. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

 

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 

Ν. 3310/2005Ν. 3310/2005Ν. 3310/2005Ν. 3310/2005xxxii:::: 

Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 

4 του άρθρου 8 του Ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

Εάν ναιΕάν ναιΕάν ναιΕάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει,Εάν το έχει πράξει,Εάν το έχει πράξει,Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επΜέρος IV: Κριτήρια επΜέρος IV: Κριτήρια επΜέρος IV: Κριτήρια επιλογήςιλογήςιλογήςιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως ∆ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογήςα: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογήςα: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογήςα: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνομόνομόνομόνο στην περίπτωση που η  στην περίπτωση που η  στην περίπτωση που η  στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτουσα αρχή ή ο 

αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του 

Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπλΜέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπλΜέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπλΜέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:ηρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:ηρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:ηρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων 

επιλογήςεπιλογήςεπιλογήςεπιλογής 

ΑπάντησηΑπάντησηΑπάντησηΑπάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι 

    

Α: ΚαταλληλότηταΑ: ΚαταλληλότηταΑ: ΚαταλληλότηταΑ: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνονμόνονμόνονμόνον όταν τα σχε όταν τα σχε όταν τα σχε όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν τικά κριτήρια επιλογής έχουν τικά κριτήρια επιλογής έχουν τικά κριτήρια επιλογής έχουν 

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

ΚαταλληλότηταΚαταλληλότηταΚαταλληλότηταΚαταλληλότητα ΑπάντησηΑπάντησηΑπάντησηΑπάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος    

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώαστα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώαστα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώαστα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασήςxxxiii; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο έγκριση ή να είναι ο έγκριση ή να είναι ο έγκριση ή να είναι ο 

οικονομικός φορέας μέλοςοικονομικός φορέας μέλοςοικονομικός φορέας μέλοςοικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 

οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να 

παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 

εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκειαΒ: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκειαΒ: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκειαΒ: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια     

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνονμόνονμόνονμόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν  όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν  όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν  όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

σσσστα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. τα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. τα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. τα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκειαΟικονομική και χρηματοοικονομική επάρκειαΟικονομική και χρηματοοικονομική επάρκειαΟικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιώνετήσιος κύκλος εργασιώνετήσιος κύκλος εργασιώνετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών 

ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης :::: 

και/ή,και/ή,και/ή,και/ή, 

1β) Ο μέσοςμέσοςμέσοςμέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του κύκλος εργασιών του κύκλος εργασιών του κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο 

εξής εξής εξής εξής xxxiv:::: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών)::::  

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του κύκλος εργασιών του κύκλος εργασιών του κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό τομέα οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό τομέα οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό τομέα οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό τομέα 

που καλύπτεται από τη σύμβασηπου καλύπτεται από τη σύμβασηπου καλύπτεται από τη σύμβασηπου καλύπτεται από τη σύμβαση και 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για τον 

αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι 

ο εξής: 

και/ή,και/ή,και/ή,και/ή, 

2β) Ο μέσοςμέσοςμέσοςμέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του κύκλος εργασιών του κύκλος εργασιών του κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 

αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης εσύμβασης εσύμβασης εσύμβασης είναι ο εξήςίναι ο εξήςίναι ο εξήςίναι ο εξήςxxxv: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

 

 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών)::::  

[……],[……][…] νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με 

τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι 

διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη 

περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που ιδρύθηκε 

ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο οικονομικός 

φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 

αναλογίεςxxxvi που ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι οι 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-

αναλογία μεταξύ x και yxxxvii -και η αντίστοιχη 

αξία) 
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πραγματικές τιμές των απαιτούμενων αναλογιών 

έχουν ως εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική ασφαλιστική ασφαλιστική ασφαλιστική 

κάλυψη επαγγελματικών κινδύνωνκάλυψη επαγγελματικών κινδύνωνκάλυψη επαγγελματικών κινδύνωνκάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 

οικονομικού φορέα είναι το εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή λοιπές οικονομικές ή λοιπές οικονομικές ή λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις,χρηματοοικονομικές απαιτήσεις,χρηματοοικονομικές απαιτήσεις,χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 

(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεταιενδέχεταιενδέχεταιενδέχεται να έχει 

προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα 

έγγραφα της σύμβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχεΟ οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχεΟ οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχεΟ οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχειιιι πληροφορίες  πληροφορίες  πληροφορίες  πληροφορίες μόνονμόνονμόνονμόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί  οριστεί  οριστεί  οριστεί 

από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότηταΤεχνική και επαγγελματική ικανότηταΤεχνική και επαγγελματική ικανότηταΤεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργωνδημόσιες συμβάσεις έργωνδημόσιες συμβάσεις έργωνδημόσιες συμβάσεις έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxviii, ο 

οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα ακόλουθα εκτελέσει τα ακόλουθα εκτελέσει τα ακόλουθα εκτελέσει τα ακόλουθα 

έργα του είδους που έχει προσδιοριστείέργα του είδους που έχει προσδιοριστείέργα του είδους που έχει προσδιοριστείέργα του είδους που έχει προσδιοριστεί: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καλή  

εκτέλεση και ολοκλήρωση των σημαντικότερων 

εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών δημόσιες συμβάσεις προμηθειών δημόσιες συμβάσεις προμηθειών δημόσιες συμβάσεις προμηθειών 

και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιώνκαι δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιώνκαι δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιώνκαι δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxix, ο 

οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες προβεί στις ακόλουθες προβεί στις ακόλουθες προβεί στις ακόλουθες 

κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που 

έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις ακόλουθεςέχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις ακόλουθεςέχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις ακόλουθεςέχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις ακόλουθες    

κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει 

προσδιοριστεί:προσδιοριστεί:προσδιοριστεί:προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxl: 

 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικότεχνικό προσωπικότεχνικό προσωπικότεχνικό προσωπικό    

ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίεςή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίεςή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίεςή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίεςxli, ιδίως τους 

υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, ο 

οικονομικός φορέας θα μπορεί να χρησιμοποιήσει 

το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες 

τεχνικές υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 

ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 

ποιότηταςποιότηταςποιότηταςποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευναςμέσα μελέτης και έρευναςμέσα μελέτης και έρευναςμέσα μελέτης και έρευνας που 

διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόσει 

τα ακόλουθα συστήματα διαχείρισης της διαχείρισης της διαχείρισης της διαχείρισης της 

αλυσίδας εφοδιασμούαλυσίδας εφοδιασμούαλυσίδας εφοδιασμούαλυσίδας εφοδιασμού και ανίχνευσης κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 

παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή 

υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε 

κάποιον ικάποιον ικάποιον ικάποιον ιδιαίτερο σκοπό:διαίτερο σκοπό:διαίτερο σκοπό:διαίτερο σκοπό: 
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Ο οικονομικός φορέας θαθαθαθα επιτρέπει τη διενέργεια 

ελέγχωνελέγχωνελέγχωνελέγχωνxlii όσον αφορά το παραγωγικό δυναμικόπαραγωγικό δυναμικόπαραγωγικό δυναμικόπαραγωγικό δυναμικό 

ή τις τεχνικές ικανότητεςτεχνικές ικανότητεςτεχνικές ικανότητεςτεχνικές ικανότητες του οικονομικού φορέα 

και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 

μέσα μελέτης και έρευναςμέσα μελέτης και έρευναςμέσα μελέτης και έρευναςμέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει 

καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο 

της ποιότητας;της ποιότητας;της ποιότητας;της ποιότητας; 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και τίτλοι σπουδών και τίτλοι σπουδών και τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντωνεπαγγελματικών προσόντωνεπαγγελματικών προσόντωνεπαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ήκαι/ήκαι/ήκαι/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται 

στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα 

έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόζει 

τα ακόλουθα μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισηςμέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισηςμέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισηςμέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό 

του οικονομικού φορέα και ο αριθμός των 

διευθυντικών στελεχών του κατά τα τελευταία 

τρία έτη ήταν τα εξής:  

 

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του 

τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις και μηχανήματα, εγκαταστάσεις και μηχανήματα, εγκαταστάσεις και μηχανήματα, εγκαταστάσεις και 

τεχνικό εξοπλισμό τεχνικό εξοπλισμό τεχνικό εξοπλισμό τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να προτίθεται, να προτίθεται, να προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίαςαναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίαςαναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίαςαναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίαςxliii 

το ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) τμήμα (δηλ. ποσοστό) τμήμα (δηλ. ποσοστό) τμήμα (δηλ. ποσοστό) της 

σύμβασης: 

 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών δημόσιες συμβάσεις προμηθειών δημόσιες συμβάσεις προμηθειών δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα απαιτούμενα 

πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
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12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειώνδημόσιες συμβάσεις προμηθειώνδημόσιες συμβάσεις προμηθειώνδημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικάπιστοποιητικάπιστοποιητικάπιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότηταςινστιτούτα ελέγχου ποιότηταςινστιτούτα ελέγχου ποιότηταςινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή 

υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα 

οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των 

προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις 

τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα 

οποία ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στη διακήρυξη; 

Εάν όχιΕάν όχιΕάν όχιΕάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν:Εάν η σχετική τεκμηρίωση 

διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
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∆: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης ∆: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης ∆: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης ∆: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνονμόνονμόνονμόνον όταν τα συστήματ όταν τα συστήματ όταν τα συστήματ όταν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας α διασφάλισης ποιότητας α διασφάλισης ποιότητας α διασφάλισης ποιότητας 

και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 

φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικήςπεριβαλλοντικήςπεριβαλλοντικήςπεριβαλλοντικής διαχείρισης διαχείρισης διαχείρισης διαχείρισης 

Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικάπιστοποιητικάπιστοποιητικάπιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν 

ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα 

απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότηταςπρότυπα διασφάλισης ποιότηταςπρότυπα διασφάλισης ποιότηταςπρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για 

άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Εάν όχιΕάν όχιΕάν όχιΕάν 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, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικάπιστοποιητικάπιστοποιητικάπιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν 

ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα 

απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα συστήματα ή πρότυπα συστήματα ή πρότυπα συστήματα ή πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισηςπεριβαλλοντικής διαχείρισηςπεριβαλλοντικής διαχείρισηςπεριβαλλοντικής διαχείρισης; 

Εάν όχιΕάν όχιΕάν όχιΕάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή συστήματα ή συστήματα ή συστήματα ή 

πρότυπα περιπρότυπα περιπρότυπα περιπρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισηςβαλλοντικής διαχείρισηςβαλλοντικής διαχείρισηςβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμοΜέρος V: Περιορισμός του αριθμοΜέρος V: Περιορισμός του αριθμοΜέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίωνύ των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίωνύ των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίωνύ των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνονμόνονμόνονμόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας  όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας  όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας  όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας 

έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τοέχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τοέχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τοέχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον ν ν ν 

περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν 

στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα 

πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών επιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών επιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών επιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, γγράφων, γγράφων, γγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωσηεφόσον συντρέχει περίπτωσηεφόσον συντρέχει περίπτωσηεφόσον συντρέχει περίπτωση,,,,    που θα που θα που θα που θα 

πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού 

διαλόγου κδιαλόγου κδιαλόγου κδιαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:αι συμπράξεις καινοτομίας μόνον:αι συμπράξεις καινοτομίας μόνον:αι συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμούΠεριορισμός του αριθμούΠεριορισμός του αριθμούΠεριορισμός του αριθμού Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση: 

ΠληροίΠληροίΠληροίΠληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 

κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 

των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

αναφέρετε για καθένα από αυτάκαθένα από αυτάκαθένα από αυτάκαθένα από αυτά αν ο 

οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 

έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 

διατίθενται ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το 

καθένα:καθένα:καθένα:καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχιxlv 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……]xlvi    
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσειςΜέρος VI: Τελικές δηλώσειςΜέρος VI: Τελικές δηλώσειςΜέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV 

ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να 

προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxlvii, 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 δωρεάνxlviii. 

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

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή 

του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε 

δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο 

μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης για τους σκοπούς τ... 

[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό 

τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    

 

 

ΑΔΑ: 67Ρ9ΟΡ1Γ-Α13



 

Σελίδα 81 

 

                                                           
i
 

 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 

αναφέρεται το σύνολο αυτών 
ii
 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii
 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 

μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς 

σκοπούς.  

 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 

λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια 

ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 
iv
 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

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

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

vii
  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με 

τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 

Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν 

ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις 

υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 
viii

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή 

η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, 

όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  
ix
 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). 
x
 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

xi
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) 

και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 

για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη 

διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για 

τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 

αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 
xii

 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  
όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση 

της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των 

συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
xiii

 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. 
xiv

 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ.15) 
 
που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 

εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 
xv

 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 οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και 

καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 
xvi

 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 
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Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του 

άρθρου 73 ) 
xvii

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xviii

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xix

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xx

 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο 

αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  
xxi

 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 

συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  
xxii

 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 

επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  
xxiii

 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή 

ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 

προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά 

ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας 

ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 

μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας 

αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  
xxiv

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xxv

 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 

διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
xxvi

 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
xxvii

 Άρθρο 73 παρ. 5. 
xxviii

 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το 

ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
xxix

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

 Πρβλ άρθρο 48. 
xxxi

  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
xxxii

 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ 

(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 
xxxiii

 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη 

οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 
xxxiv

  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  
xxxv

  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  
xxxvi

 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  
xxxvii

 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  
xxxviii

 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  

που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 
xxxix

 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που 

υπερβαίνει τα τρία έτη. 
xl
 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και 

ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 
xli

 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του 

οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος 

II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 
xlii

 Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από 

αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 
xliii

 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό 

μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε 

θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

ΑΔΑ: 67Ρ9ΟΡ1Γ-Α13



 

Σελίδα 83 

                                                                                                                                                                                                 
xliv

 Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 
xlv

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xlvi

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xlvii

 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
xlviii

 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να 

συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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