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ςυνοπτικό διαγωνιςμό  

με ςκοπό τθν επιλογι αναδόχου για τθν υλοποίθςθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ παροχισ τεχνικϊν και 
λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν: 

 

«Βοθκθτικζσ εργαςίεσ για τθν ςφνταξθ διαχειριςτικισ μελζτθσ Δθμόςιου Δαςικοφ 
Συμπλζγματοσ Βόρειου Γράμμου. (Υπολογιςμόσ ογκομετρικϊν & προςαυξθτικϊν ςτοιχείων).» 

 

Εκτιμϊμενθσ αξίασ  25.000,00 € (Με Φ.Ρ.Α. ) 

που κα διεξαχκεί ςφμφωνα με: 

α) τισ διατάξεισ του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και 

 

καλεί 

 

τουσ ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ να υποβάλουν προςφορά για τθν ανάδειξθ 
αναδόχου παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν  επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν για τθν 
εκτζλεςθ των ανωτζρω εργαςιϊν . 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αϋ 

 

Άρκρο 1: Κφριοσ του Ζργου – Ανακζτουςα Αρχι - Στοιχεία επικοινωνίασ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 Με ηην σπ’ αριθμ. πρωη. οικ. 82395/1-6-2018 (ΦΔΚ2352/Β΄/20-6-2018) Απόθαζη Σσνηονιζηή Α.Γ.Η.Γ.Μ. 

ορίζηηκε η Προϊζηαμένη Αρτή και η Γιεσθύνοσζα σπηρεζία: 

 

 Προϊζηαμένη αρτή : Γ/νζη Γαζών Καζηοριάς 

Οδός : Γιοικηηήριο  

Τατ. Κωδ. : 52100 

Τηλ. : 24670 22881 

Fax : 24670 22230 

E-mail : daskast@apdhp-dm.gov.gr  

Διεσθύνοσζα Υπηρεζία: Τμήμα Γιοίκηζης & Γιατείριζης Γαζών 

Οδός : Γιοικηηήριο  

Τατ. Κωδ. : 52100 

Τηλ. : 24670 22995 

Fax : 24670 22230 

 

 Εφόςον οι ανωτζρω υπθρεςίεσ μεταςτεγαςκοφν κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ι εκτζλεςθσ 

των εργαςιϊν, υποχρεοφνται να δθλϊςουν άμεςα τα νζα τουσ ςτοιχεία ςτουσ προςφζροντεσ ι ςτον 

ανάδοχο. 

Εφόςον οι ανωτζρω υπθρεςίεσ ι/και τα αποφαινόμενα όργανα τθσ ανακζτουςασ αρχισ/του ανακζτοντοσ 

φορζα καταργθκοφν, ςυγχωνευτοφν ι με οποιονδιποτε τρόπο μεταβλθκοφν κατά τθ διάρκεια τθσ 

διαδικαςίασ  ι εκτζλεςθσ τθσ μελζτθσ, υποχρεοφνται να δθλϊςουν άμεςα και εγγράφωσ ςτουσ 

προςφζροντεσ ι ςτον ανάδοχο τα ςτοιχεία των υπθρεςιϊν ι αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία κατά τον 

νόμο αποτελοφν κακολικό διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπειςζρχονται ςτα δικαιϊματα και 

υποχρεϊςεισ τουσ. 

 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με ςυνοπτικό διαγωνιςμό του άρκρου 117 του Ν.4412/2016. 

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ1 

Η παρούζα ζύμβαζη τρημαηοδοηείηαι από πιζηώζεις ηοσ Προγράμμαηος Γημοζίων Δπενδύζεων έηοσς 2020 

ηης ΣΑΔ 584, Δνάριθμο έργο 2014ΣΔ51400008, ζύμθωνα με ηις σπ’ αριθμ. πρωη. 
ΥΠΔΝ/ΓΠΓΠ/53540/1554/4-6-2020 απ. ΥΠ.ΔΝ. (Α∆Α: ΨΛΦΚ4653Π8-ΔΘΚ)     

                                                           

 
1
 Άρκρο 53 παρ. 2 εδ. η  ν. 4412/2016 

mailto:daskast@apdhp-dm.gov.gr
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1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Το φυςικό αντικείμενο αφορά βοθκθτικζσ εργαςίεσ ιτοι τθ λιψθ δοκιμαςτικϊν επιφανειϊν, ςτα πλαίςια 

εκπόνθςθσ τθσ διαχειριςτικισ μελζτθσ του Δθμόςιου Δαςικοφ Συμπλζγματοσ Βόρειου Γράμμου για τθν 

περίοδο 2019 -  2028  όπωσ αυτζσ περιγράφονται αναλυτικά ςτθν Τεχνικι ζκκεςθ 

Θα υπάρχει άμεςθ ανταπόκριςθ από τον ανάδοχο ςε οποιαδιποτε υπόδειξθ του Τμιματοσ Δαςοτεχνικϊν 

Ζργων τθσ Δ/νςθσ Δαςϊν Καςτοριάσ.  

Θα τθρείται κακθμερινό θμερολόγιο με αναφορά ςτθν κάκε είδουσ εργαςίασ θ οποία εκτελείται και ςτθν 

κζςθ εκτζλεςισ τθσ, όπωσ αυτζσ αναφζρονται αναλυτικά ςτο τιμολόγιο τθσ παροφςασ μελζτθσ. 

Οι απαιτοφμενεσ εργαςίεσ δεν είναι δυνατόν να προβλεφκοφν επακριβϊσ εκ των προτζρων και θ Δ/νςθ 

Δαςϊν Καςτοριάσ διατθρεί το δικαίωμα να μθν εξαντλιςει όλο το ποςό του προχπολογιςμοφ αν δεν 

προκφψουν πραγματικζσ εργαςίεσ.   

Σε περίπτωςθ μθ απαςχόλθςθσ ο ανάδοχοσ δεν δικαιοφται καμία αποηθμίωςθ. 

Δε γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για μζροσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 

Επιςθμαίνεται ότι, για λόγουσ διαφάνειασ & ίςθσ μεταχείριςθσ αυτϊν που ςυμμετζχουν ςτον διαγωνιςμό, 

το φυςικό αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ δεν πρζπει να μεταβάλλεται ουςιωδϊσ κατά τθ διάρκεια εκτζλεςισ 

τθσ, κατά τα οριηόμενα ςτθν παρ. 4 του άρκρου 132 του Ν. 4412/2016. Δυνατότθτα μεταβολισ υφίςταται, 

μόνο υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του Ν. 4412/2016  

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτον ακόλουκο κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 

ςυμβάςεων: 

  CPV: 77231300-1 Υπθρεςίεσ Διαχείριςθσ Δαςϊν 

 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 25.000,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 
24% (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: 20.161,29 €). Θ δαπάνθ για τθν εκτζλεςθ τθσ ανωτζρω εργαςίασ 
κα καλυφκεί από πιςτϊςεισ τθσ ΣΑΕ 584 του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων ζτουσ 2020 
Ζργο 2014ΣΕ58400008 «Δαςικζσ μελζτεσ» (Ρ.Κ. 2002ΣΕ08400001). 

Ωσ χρόνοσ εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ ορίηετε θ 31-8-2021 με δυνατότθτα παράταςθσ μετά από απόφαςθ τθσ 

Υπθρεςίασ για χρονικό διάςτθμα ζωσ 2μθνϊν 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ 

Α. 

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 
βάςει 2 τθσ τιμισ. 

 

1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 

αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ3: 

                                                           

 
2
 Άρκρο 86 ν.4412/2016  

3
 Ρροςκικεσ και εν γζνει προςαρμογζσ άρκρων τθσ διακιρυξθσ (πζραν των όςων ιδθ προβλζπονται ρθτά ςτο κείμενο και τισ 

υποςθμειϊςεισ τθσ διακιρυξθσ), μποροφν να προςτίκενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόςον είναι απόλυτα ςυμβατζσ 
με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, ςτο πλαίςιο τθσ ριτρασ ευελιξίασ. 
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 Του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι 
ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 Του ν. 4314/2014 (Α' 265)4, “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 
του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο 
ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 
(Α' 267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι 
περίοδο 2007 -2013», 

 Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

 Του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν 
Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

 Τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 
τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

 Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» 

 Του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και 
οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ»,5 

 Του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και 
Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,  

 Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και 
πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”, 

 Του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν6 

 Του Ν. 3310/2005 (Αϋ 30) «Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι 
καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων» για τθ διαςταφρωςθ 
ςτοιχείων του αναδόχου με ςτοιχεία του Ε.Σ.., του Ρ. Δ/τοσ 82/1996 (Αϋ 66) «Ονομαςτικοποίθςθ 
μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιριϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι 
προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα», τθσ κοινισ 
απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Βϋ 1673) ςχετικά με τα 
«Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του Ν. 3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το Ν. 
3414/2005», κακϊσ και των υπουργικϊν αποφάςεων, οι οποίεσ εκδίδονται, κατϋ εξουςιοδότθςθ 
του άρκρου 65 του Ν. 4172/2013 (Αϋ 167) για τον κακοριςμό: α) των μθ «ςυνεργάςιμων 
φορολογικά» κρατϊν και β) των κρατϊν με «προνομιακό φορολογικό κακεςτϊσ».  

 Του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,  

 Του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και 
ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

 Του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,  

 Του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία”,  

 Του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

 Τθσ με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεφχοσ Β') Απόφαςθσ του Τπ. Οικονομίασ & 
Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ 

                                                           

 
4
 Εφόςον πρόκειται για ςφμβαςθ που ςυγχρθματοδοτείται από πόρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

5
 Μόνο εφόςον επιλεγεί θ διενζργεια κλιρωςθσ  για τθ ςυγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων 

6
 Δηδηθά ε ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο εθάπαμ πεξίιεςεο ζε ηνπηθή εθεκεξίδα, πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 

23, θαηαξγείηαη κε ηελ επηθύιαμε ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 379.  
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Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και 
Ανάπτυξθσ  

 Τθν υπ’ αρικ. ΥΡΕΝ/∆Ρ∆Ρ/53540/1554/04-06-2020 (Α∆Α:ΨΛΦΚ4653Ρ8-ΕΘΚ) απόφαςθ του 
Γενικοφ Γραμματζα ΥΡΕΝ µε κζµα: «1θ ζγκριςθ διάκεςθσ πίςτωςθσ ςτισ Δαςικζσ Υπθρεςίεσ των 
Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων  του ορίου πλθρωμϊν τθσ ΣΑΕ 584 του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων 
Επενδφςεων 2020. 

 Τθν με αρικμ. 155344/2-12-2020 (ΑΔΑ: ΩΩΗ6Ο1Γ-1ΝΑ) του Σ.Α.Δ.Θ.-Δ.Μ. «Κακοριςμόσ του 
τρόπου εκτζλεςθσ ζργων και εργαςιϊν τθσ Δ/νςθσ Δαςϊν Καςτοριάσ ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του 
Ρρογράμματοσ Δθμοςίων  Επενδφςεων 2020 (ΣΑΕ 584)». 

 Τθν αρικ. πρωτ. 157565/7-12-2020 Απόφαςθ του Σ.Α.Δ.Θ.-Δ.Μ. Ζγκριςθ διενζργειασ διαγωνιςμοφ 
και ζγκριςθσ τευχϊν δθμοπράτθςθσ για τθν υλοποίθςθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ παροχισ τεχνικϊν και 
λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν: Βοθκθτικζσ εργαςίεσ για τθν ςφνταξθ διαχειριςτικισ 
μελζτθσ Δθμόςιου Δαςικοφ Συμπλζγματοσ Βόρειου Γράμμου. (Υπολογιςμόσ ογκομετρικϊν & 
προςαυξθτικϊν ςτοιχείων).προχπολογιςμοφ 25.000,00 € (με ΦΡΑ). 

 Τθν με αρικμ. 157566/7-12-2020 Απόφαςθ του Σ.Α.Δ.Θ.-Δ.Μ. Ζγκριςθ των όρων τθσ Αναλυτικισ 
Διακιρυξθσ για τθν υλοποίθςθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν 
επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν: Βοθκθτικζσ εργαςίεσ για τθν ςφνταξθ διαχειριςτικισ μελζτθσ Δθμόςιου 
Δαςικοφ Συμπλζγματοσ Βόρειου Γράμμου. (Υπολογιςμόσ ογκομετρικϊν & προςαυξθτικϊν 
ςτοιχείων).προχπολογιςμοφ 25.000,00 € (με ΦΡΑ). 

 Τθν με αρ. πρωτ. 157734/7-12-2020 απ. Αν. Ρροϊςταμζνθσ Δ/νςθσ Δαςϊν Καςτοριάσ «Συγκρότθςθ 
επιτροπισ για τθ διενζργεια ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ ανάδειξθσ αναδόχου για τθν υλοποίθςθ 
δθμόςιασ ςφμβαςθσ παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν: 
Βοθκθτικζσ εργαςίεσ για τθν ςφνταξθ διαχειριςτικισ  μελζτθσ  Δθμόςιου Δαςικοφ Συμπλζγματοσ 
Βόρειου Γράμμου. (Υπολογιςμόσ ογκομετρικϊν & προςαυξθτικϊν ςτοιχείων). 

 -των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων  εκδοκειςϊν  κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων 
που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  
κακϊσ  και  του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, 
περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ 
ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτα γραφεία τθσ Δ/νςθσ Δαςϊν Καςτοριάσ , Διοικθτιριο,  τθν  22α 

Δεκεμβρίου 2020, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 10:00 π.μ. (θμερομθνία και χρόνοσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ 

& ζναρξθ αποςφράγιςθσ προςφορϊν), ενϊπιον τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. 

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, 

δθλαδι 22/12/2020 και ϊρα 10:00 π.μ.7 

Μετά τθ λιξθ τθσ παραλαβισ προςφορϊν κα ξεκινιςει θ διαδικαςία αποςφράγιςθσ, ενϊπιον τθσ 

Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.  

Αν, για λόγουσ ανωτζρασ βίασ, δεν διενεργθκεί θ αποςφράγιςθ κατά τθν οριςκείςα θμζρα, θ 

αποςφράγιςθ και θ καταλθκτικι θμερομθνία αντίςτοιχα μετατίκενται ςε οποιαδιποτε άλλθ θμζρα, με 

απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ. Θ απόφαςθ αυτι κοινοποιείται εγγράφωσ, ΡΕΝΤΕ (5) τουλάχιςτον 

εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθ νζα θμερομθνία, ςε όςουσ οικονομικοφσ φορείσ ζλαβαν τα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ, και αναρτάται ςτο ΚΘΜΔΘΣ και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – 

Δυτικισ Μακεδονίασ. Αν και ςτθ νζα αυτι θμερομθνία δεν καταςτεί δυνατι θ αποςφράγιςθ των 

                                                           

 
7
 Κατά τον κακοριςμό των προκεςμιϊν παραλαβισ των προςφορϊν οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψθ τθν πολυπλοκότθτα τθσ 

ςφμβαςθσ και τον χρόνο που απαιτείται για τθν προετοιμαςία των προςφορϊν 
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προςφορϊν, μπορεί να οριςκεί και νζα θμερομθνία, εφαρμοηομζνων κατά τα λοιπά των διατάξεων των 

δφο προθγοφμενων εδαφίων. 

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο 

Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) 8.  

Θ περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ παραγράφου 4 του 

άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 

(ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του Δ/νςθσ Δαςϊν Καςτοριάσ. 

Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – 

Δυτικισ Μακεδονίασ, ςτθ διεφκυνςθ (URL) :   www. apdhp-dm.gov.gr 

 

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 

υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 

εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 

ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 

απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 

υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 

ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 

και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ9  

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 

ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 

ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 
8
 Απόφαςθ Υπ. Οικονομίασ & Ανάπτυξθσ 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεφχοσ Β') 

9
 Άξζξν 18 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016 

http://et.diavgeia.gov.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

Άρκρο 2: Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και τεφχθ 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ10  είναι τα ακόλουκα: 

1. θ με αρ. 158320/8-12-2020 Ρερίλθψθ τθσ Διακιρυξθσ 

2. θ παροφςα Διακιρυξθ (ΑΔΑΜ ....) με τα Ραραρτιματα11 που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ 
αυτισ  

3.  Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΤΕΥΔ+ 

4. οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ 
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

5. Τεχνικι περιγραφι, τεχνικζσ προδιαγραφζσ, τιμολόγιο, Ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ, ςυγγραφι 
υποχρεϊςεων ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν μελζτθ τθσ υπθρεςίασ 12 

6. το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ με τα Ραραρτιματά τθσ  

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ζχουν δωρεάν πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ 
ιςτοςελίδασ   www. apdhp-dm.gov.gr. 

 

Τα ζγγραφα του διαγωνιςμοφ  διατίκενται13 ςτα γραφεία τθσ Δ/νςθσ Δαςϊν Καςτοριάσ κατά τισ εργάςιμεσ 
θμζρεσ και ϊρεσ. Για τθν παραλαβι των τευχϊν  ο ενδιαφερόμενοσ αναλάβει με δαπάνθ και επιμζλειά του 
τθν αναπαραγωγι. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλάβουν τα παραπάνω ςτοιχεία και ταχυδρομικά, 
εφόςον τα ηθτιςουν ζγκαιρα και εμβάςουν, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν ανακζτουςα αρχι, πζραν τθσ 
αναφερομζνθσ ςτο πρϊτο εδάφιο δαπάνθσ και τθ δαπάνθ τθσ ταχυδρομικισ αποςτολισ τουσ. Θ 
ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει τα ηθτθκζντα ςτοιχεία μζςω των Ελλθνικϊν Ταχυδρομείων ι ιδιωτικϊν 
εταιρειϊν μεταφοράσ αλλθλογραφίασ και χωρίσ να φζρει ευκφνθ για τθν ζγκαιρθ άφιξθ τουσ ςτον 
ενδιαφερόμενο14.   

                                                           

 
10

 Ωσ «ζγγραφο διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ» ι «ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ», κατά τθν ζννοια τθσ περ. 14 τθσ παρ.1 του 
άρκρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάκε ζγγραφο το οποίο παρζχει ι ςτο οποίο παραπζμπει θ Α.Α. με ςκοπό να περιγράψει 
ι να προςδιορίςει ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προκιρυξθσ ςφμβαςθσ 
του άρκρου 63, τθσ προκαταρκτικισ προκιρυξθσ του άρκρου 62, αν χρθςιμοποιείται ωσ μζςο προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, 
των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, του περιγραφικοφ εγγράφου, των προτεινόμενων όρων τθσ ςφμβαςθσ, των υποδειγμάτων για 
τθν προςκόμιςθ των εγγράφων από τουσ υποψθφίουσ και τουσ προςφζροντεσ, των πλθροφοριϊν ςχετικά με τισ γενικζσ και 
ειδικζσ υποχρεϊςεισ και τυχόν πρόςκετων εγγράφων. Επίςθσ, ςτθν ζννοια αυτι περιλαμβάνονται και θ διακιρυξθ ςτθν 
οποία αναφζρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι ςφναψθσ και εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που παρζχει θ ανακζτουςα αρχι δυνάμει τθσ παρ. 2 του άρκρου 67 και 
τθσ παρ. 2 του άρκρου 297, το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ μετά των παραρτθμάτων αυτισ και θ τεχνικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων 
που περιλαμβάνει και τισ εφαρμοςτζεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

11
 Η Α.Α. πεξηγξάθεη ξεηά ηα παξαξηήκαηα ηεο ζύκβαζεο (ιρ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, εηδηθή ζπγγξαθή 

ππνρξεώζεσλ, ππνδείγκαηα πξνζθνξώλ, εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ, εθόζνλ ππάξρνπλ) 
12

 Συμπλθρϊνονται τυχόν άλλα ζγγραφα ςφμβαςθσ ι τεφχθ που θ Α.Α. κρίνει αναγκαία με ςκοπό να περιγράψει ι να 
προςδιορίςει ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ. 

13
 Ρρβλ άρκρο 22 παρ. 1 και 67 παρ. 3  του ν. 4412/2016  

14
 Άιισο πεξηγξάθεηαη ελαιιαθηηθόο ηξόπνο επηθνηλσλίαο 
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2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται, το αργότερο ΡΕΝΤΕ (5) θμζρεσ πριν τθν 

καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι 

οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν 

για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 

ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για 

τθν παραλαβι των προςφορϊν. 

β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι των 

αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 

κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν15. 

2.1.4 Γιώζζα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και προαιρετικά και ςε άλλεσ γλϊςςεσ, 

ςυνολικά ι μερικά. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ των τμθμάτων των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ που 

ζχουν ςυνταχκεί ςε περιςςότερεσ γλϊςςεσ, επικρατεί θ ελλθνικι ζκδοςθ.16 

Τυχόν ενςτάςεισ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 

ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.17 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 

τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ 

τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188).18 

Διδικά, ηα αλλοδαπά ιδιωηικά έγγπαθα μποπούν να ζςνοδεύονηαι από μεηάθπαζή ηοςρ ζηην 

ελληνική γλώζζα επικςπωμένη είηε από ππόζωπο απμόδιο καηά ηιρ διαηάξειρ ηηρ εθνικήρ 

νομοθεζίαρ είηε από ππόζωπο καηά νόμο απμόδιο ηηρ σώπαρ ζηην οποία έσει ζςνηασθεί ηο 

έγγπαθο.19  

Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και που κα 

κατατεκοφν από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα, και θ 

μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., είτε 

από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 53 του 

Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ χϊρα 

αυτι τζτοια υπθρεςία. 

                                                           

 
15

 Άξζξν 121, παξ.5 ηνπ λ. 4412/2016 
16

 Άρκρο 53, παρ.3 του ν. 4412/2016: Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ (όπωσ περιγράφονται ςτθν παρ. 2.1.1) ςυντάςςονται 
υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και προαιρετικά και ςε άλλεσ γλϊςςεσ, ςυνολικά ι μερικά. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ 
μεταξφ των τμθμάτων των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ που ζχουν ςυνταχκεί ςε περιςςότερεσ γλϊςςεσ, επικρατεί θ ελλθνικι 
ζκδοςθ. 

17
 Άρκρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016 

18
 Άρκρο 80, παρ.10 του ν. 4412/2016 

19
    Άρκρο 80 παρ. 10 του Ν.4412/2016 και παρ. 4 του άρκρου 92 του Ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν με τθν παρ. 14 του 

άρκρου 107 του Ν.4497/2017   
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Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά 

αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο 

επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο 

ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ 

αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα 

περί Δικθγόρων. 

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 

μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα αγγλικι, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν 

ελλθνικι. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 

γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα20. 

2.1.5 Δγγπήζεηο
21

 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2  και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που 

λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-

μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να 

εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και 

Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με 

γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι 

μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ 

εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 

εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) 

τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το 

ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ 

φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω 

για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο 

δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 

κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα 

ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν του 

διαγωνιςμοφ, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από 

τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά 

από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των 

εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Υποδείγματα των εγγυθτικϊν επιςτολϊν υπάρχουν ςτο Ραράρτθμα Γ. 

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 

τθν εγκυρότθτά τουσ. 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 

πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που δραςτθριοποιοφνται 

                                                           

 
20  Με τθν επιφφλαξθ τθσ εν όλω ι εν μζρει ςφνταξθσ των εγγράφων ςε άλλθ γλϊςςα 

21
 Πξβι. παξ.3, 4 θαη 5 άξζξνπ 72 λ. 4412/2016  
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ςτθν εκπόνθςθ Δαςικϊν μελετϊν τθσ κατθγορίασ (24) και ανάλογθσ τάξθσ πτυχίου, όπωσ ιςχφουν μετά 

τθν ζκδοςθ του Ρ.Δ. 71/2019 (ΦΕΚ 112/Α/3-7-2019) ιδίωσ κατά τθ μεταβατικι περίοδο εφαρμογισ του 

Μθτρϊου Μελετθτικϊν Επιχειριςεων Δθμοςίων Ζργων ΜΘ.Μ.Ε.Δ.Ε. (άρκρα 10 & 39) και που  είναι 

εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 

ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 

Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 

διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων 

ςυμβάςεων.22 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι23 για τθν υποβολι προςφοράσ24.  

 3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 

ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.25   

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο
26

 

2.2.2.1. Για τθν  ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, δεν απαιτείτε   εγγυθτικι 

επιςτολι ςυμμετοχισ27,  ςφμφωνα με τθν παρ. 1α του άρκρου 72 του Ν. 4412/2016. 

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ
28

  

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων 

οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι 

νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι 

περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 

λόγουσ29 :  

                                                           

 
22

 Σηνλ βαζκό πνπ θαιύπηνληαη από ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηώζεηο ηνπ ζρεηηθνύ 

κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο ΣΓΣ, θαζώο θαη ηηο ινηπέο δηεζλείο ζπκθσλίεο από ηηο νπνίεο 

δεζκεύεηαη ε Έλσζε, νη A.A. επηθπιάζζνπλ γηα ηα έξγα, ηα αγαζά, ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο νηθνλνκηθνύο 

θνξείο ησλ ρσξώλ πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηηο ελ ιόγσ ζπκθσλίεο κεηαρείξηζε εμίζνπ επλντθή κε απηήλ 

πνπ επηθπιάζζνπλ γηα ηα έξγα, ηα αγαζά, ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο ηεο Έλσζεο 
23

 Ρρβλ. άρκρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 
24

 Ππου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μποροφν να διευκρινίηουν ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ τον τρόπο με τον οποίο οι ενϊςεισ 
οικονομικϊν φορζων κα πρζπει να πλθροφν τισ απαιτιςεισ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ ι τεχνικισ και 
επαγγελματικισ ικανότθτασ κατά τα άρκρα 75, 76 και 77, εφόςον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικοφσ λόγουσ και είναι 
ςφμφωνο με τθν αρχι τθσ αναλογικότθτασ  (πρβλ. άρκρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016) 

25
 Ρρβλ. Άρκρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016 

26 Ρρβλ  παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρκρου 72 του ν.4412/2016
 

27
 Σε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ 

υπολογίηεται επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, του/των προςφερομζνου/ων τμιματοσ/τμθμάτων (Ρρβλ. άρκρο 72 
παρ. 1α ν. 4412/2016) 

28
 Πξβι άξζξν 73 θαη 74 λ. 4412/2016 

29
 Ρρβλ παρ. 1 άρκρου 73  ν. 4412/2016.  
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α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 

εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν 

οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 

25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 

τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του 

οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 

ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 

2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 

αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 

2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι 

ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 

αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 

ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 

3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 

και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 

τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ 

οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Θ υποχρζωςθ αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα εφαρμόηεται επίςθσ όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του 

οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 

εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι 

ελζγχου ςε αυτό. Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά: 

αα) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν 

(Ι.Κ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ, 

ββ) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον διευκφνοντα ςφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου, 

γγ) ςτισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά 

τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει 

κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνίασ τθσ 

καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ 

 

 

2.2.3.2. α) Πταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 

ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 

τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν 





 

 

  - 15 - 

 

  

 

 

 

εκνικι νομοκεςία  ι/και όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο 

προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ. 

Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που 

αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 

αςφάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε 

καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, 

κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 

διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ30.  

β) Πταν θ ανακζτουςα αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε 

βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ 

τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια 

ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που 

χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 

ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) 

διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 

του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν 

αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό αα' και 

ββ' κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.  Ο λόγοσ αποκλειςμοφ δεν 

εφαρμόηεται όταν θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ Φ.Ρ.Α., είναι ίςθ ι κατϊτερθ από το ποςό 

των είκοςι χιλιάδων (20.000) Ευρϊ ςφμφωνα με τθν παρ. 2γ του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016. 

2.2.3.3.31  Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο προςφζρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε 
ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να 
λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν 
εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. 

2.2.3.4. Αποκλείεται32 από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων 

οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 

αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 

ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 

                                                           

 
30 

Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. (Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα 
περιλαμβάνεται ςτο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

31
 Επιςθμαίνεται ότι θ πρόβλεψθ τθσ παρ. 3 για παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό των παρ. 1 και 2 αποτελεί 

δυνατότθτα τθσ A.A. (πρβλ. 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε περίπτωςθ που δεν επικυμεί να προβλζψει τθ ςχετικι 

δυνατότθτα θ A.A. διαγράφεται θ παράγραφοσ  3 α ι/και β αντίςτοιχα. 
32

 Οι λόγοι τθσ παραγράφου 4 αποτελοφν δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. 
Κατά ςυνζπεια, θ Α.Α. δφναται να επιλζξει ζναν, περιςςότερουσ, όλουσ ι ενδεχομζνωσ και κανζναν από τουσ λόγουσ 
αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4, ςυνεκτιμϊντασ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, 
ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ (πρβλ. αιτιολογικι ζκκεςθ νόμου 4412/2016 - άρκρο 73 παρ. 
4). Επιςθμαίνεται, επίςθσ, ότι θ επιλογι από τθν Α.Α. λόγου/ων αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4 διαμορφϊνει αντιςτοίχωσ τισ 
επιλογζσ τθσ ςτα ςχετικά πεδία του ΤΕΥΔ, κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. 
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Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 

καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω 

φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα 

για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ33,  

(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε 

ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 

μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ 

φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του 

ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 

απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 

φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 

προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 

απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 

επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά 

που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 23 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 

ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 

ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 

ανάκεςθ,  

(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά 

του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.  Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ 

(α) ζωσ (κ) περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε 

τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του γεγονότοσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των 

καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 4, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεδειγμζνα ο 

εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και 

τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ  

2.2.3.5. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 

ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, 

είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ  

2.2.3.6. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 

παραγράφουσ 2.2.3.1 , 2.2.3.2.β. και 2.2.3.434 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει 

ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ 

λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 

αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 

                                                           

 
33

 Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περιλαμβάνεται ςτο Τ.Ε.Υ.Δ. (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), 
κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2.  

34
 Όπσο πξνεγνύκελε ππνζεκείσζε 
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φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 

αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα 

το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 

διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν 

περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ 35. 

2.2.3.7. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 

προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 

4412/2016. 

Εάν θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, ορίηεται ότι ςτισ περιπτϊςεισ 

τθσ παραγράφου 2.2.3.1 θ περίοδοσ αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ 

με αμετάκλθτθ απόφαςθ και ςτισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 ςτα τρία (3) ζτθ από τθν 

θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ36. 

2.2.3.8. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 

του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία 

ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Κριτήρια Επιλογής37  

2.2.4 Καηαιιειόιεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
38

  

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 

αςκοφν εμπορικι  δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που 

είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα απαιτείτε να είναι εγγεγραμμζνοι ςτα Μθτρϊα Μελετθτϊν ι 

Εταιριϊν / Γραφείων Μελετϊν, όπωσ ιςχφουν μετά τθν ζκδοςθ του Π.Δ. 71/2019 (ΦΕΚ 112/Α/3-7-2019) 

ιδίωσ κατά τθν μεταβατικι περίοδο εφαρμογισ του Μθτρϊου Μελετθτικϊν Επιχειριςεων Δθμοςίων 

Ζργων ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε. (άρκρα 10 & 39), ςτθν κατθγορία (24) Δαςικζσ Μελζτεσ και ανάλογθσ Τάξθσ πτυχίου.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 

είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ 

εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Παράρτθμα XI του 

Προςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. τθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ 

μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ Δ, ι ςε 

τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ 

ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα 

οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό 

Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Τλικοφ39  

                                                           

 
35

 Ρρβλ παρ. 7 άρκρου 73 ν. 4412/2016.   
36

  Άρκρο 73 παρ.10 του Ν.4412/2016, όπωσ ςυμπλθρϊκθκε από τθν παρ. 9 του άρκρου 107 του Ν.4497/2017 
37

 Επιςθμαίνεται ότι όλα τα κριτιρια επιλογισ είναι προαιρετικά, τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ κατά τθν κρίςθ και τθ 
διακριτικι ευχζρεια τθσ A.A. και πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο 
75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επιςθμαίνεται, επίςθσ, ότι οι A.A. μποροφν να επιβάλλουν ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ ωσ 
απαιτιςεισ ςυμμετοχισ μόνο τα κριτιρια που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Ζχουν τθ δυνατότθτα, 
κατά ςυνζπεια, να επιλζξουν ζνα, περιςςότερα ι όλα ενδεχομζνωσ τα ωσ άνω κριτιρια επιλογισ, ςυνεκτιμϊντασ τα 
ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι 
πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ.  

38
 Πξβι άξζξν  75 παξ. 2 λ. 4412/2016 

39
 Πξβι. Παξάξηεκα XI Πξνζαξηήκαηνο Α λ. 4412/2016 
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2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα
40

  

Πςον αφορά ςτθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν: 

Βεβαίωςθ εξόφλθςθσ οικονομικϊν υποχρεϊςεων ΓΕΩΤΕΕ μζχρι τζλουσ 2020.  

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα
41

  

Για να διαςφαλιςτεί ότι οι υποψιφιοι διακζτουν τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα άρα τθν 

αναγκαία εμπειρία για να εκτελζςουν τθ ςφμβαςθ ςε κατάλλθλο επίπεδο ποιότθτασ απαιτείται να ιςχφουν 

ακροιςτικά τα κάτωκι: εμπειρία ςε α) εργαςίεσ λιψθσ δοκιμαςτικϊν επιφανειϊν, β) υπολογιςμό των 

ογκομετρικϊν και προςαυξθτικϊν ςτοιχείων του δάςουσ 

                                                           

 
40

 Πξβι άξζξν 75 παξ. 3 λ. 4412/2016. Οη Α.Α. κπνξνύλ λα επηιέμνπλ έλα ή πεξηζζόηεξα από ηα θξηηήξηα 

πνπ αλαθέξνληαη ζην παξόλ άξζξν θαη λα δηακνξθώζνπλ αληίζηνηρα ηα πεδία ηνπ Τ.Δ.Υ.Γ. (γηα ηηο 

ζπκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ), ζύκθσλα κε ην άξζξν 2.2.9.1, θαζώο θαη ηα κέζα απόδεημεο ηνπ άξζξνπ 

2.2.9.2. Δπηζεκαίλεηαη, πεξαηηέξσ, όηη κπνξνύλ (ρσξίο απηό λα είλαη ππνρξεσηηθό) λα δηακνξθώζνπλ ην 

παξόλ άξζξν είηε απαηηώληαο, σο πξνο ηα θξηηήξηα πνπ επηιέγνπλ, ειάρηζηα επίπεδα νηθνλνκηθήο θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο, ηα νπνία πξέπεη λα θαιύπηνπλ νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο κε 

αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλα κεγέζε (π.ρ. θύθινο εξγαζηώλ 200.000 επξώ ηα 3 ηειεπηαία έηε), είηε δεηώληαο 

από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο λα δειώζνπλ ηηο δεηνύκελεο πιεξνθνξίεο αλαθέξνληαο ηε κεζνδνινγία 

κε ηελ νπνία ζα αμηνινγήζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο απηέο. 

 Πξβι. θαη ηελ Καηεπζπληήξηα Οδεγία 13 ηεο Δ.Α.Α.ΓΗ.ΣΥ. ''Κπιηήπια ποιοηικήρ επιλογήρ δημοζίων 

ζςμβάζεων και έλεγσορ καηαλληλόληηαρ: ειδικά η οικονομική και σπημαηοοικονομική επάπκεια και η 

ηεσνική και επαγγελμαηική ικανόηηηα'' (ΑΓΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) θαη εηδηθόηεξα ηελ Δλόηεηα IΙΙ, όπνπ 

παξαηίζεληαη ζρεηηθά  παξαδείγκαηα. 

41
 Πξβι άξζξν 75 παξ. 4 λ. 4412/2016. Όζνλ αθνξά ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα, νη Α.Α. 

κπνξνύλ λα επηβάιινπλ απαηηήζεηο πνπ λα εμαζθαιίδνπλ όηη νη νηθνλνκηθνί θνξείο δηαζέηνπλ ηνπο 

αλαγθαίνπο αλζξώπηλνπο θαη ηερληθνύο πόξνπο θαη ηελ εκπεηξία γηα λα εθηειέζνπλ ηε ζύκβαζε ζε 

θαηάιιειν επίπεδν πνηόηεηαο. Οη Α.Α. κπνξεί λα απαηηνύλ εηδηθόηεξα από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο, λα 

δηαζέηνπλ ηθαλνπνηεηηθό επίπεδν εκπεηξίαο, απνδεηθλπόκελν κε θαηάιιειεο ζπζηάζεηο από ζπκβάζεηο 

πνπ έρνπλ εθηειεζηεί θαηά ην παξειζόλ. Μηα Α.Α. κπνξεί λα ζεσξεί όηη έλαο νηθνλνκηθόο θνξέαο δελ 

δηαζέηεη ηηο απαηηνύκελεο επαγγεικαηηθέο ηθαλόηεηεο εάλ δηαπηζηώζεη όηη απηόο έρεη ζπγθξνπόκελα 

ζπκθέξνληα πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.  

 Οη Α.Α. κπνξνύλ λα επηιέμνπλ έλα ή πεξηζζόηεξα από ηα θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη ζην παξόλ 

άξζξν θαη λα δηακνξθώζνπλ αληίζηνηρα ηα πεδία ηνπ Τ.Δ.Υ.Γ. (γηα ηηο ζπκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ),θαζώο 

θαη ηα κέζα απόδεημεο ηνπ άξζξνπ 2.2.9.2. Δπηζεκαίλεηαη, πεξαηηέξσ, όηη κπνξνύλ (ρσξίο απηό λα είλαη 

ππνρξεσηηθό) λα δηακνξθώζνπλ ην παξόλ άξζξν είηε απαηηώληαο, σο πξνο ηα θξηηήξηα πνπ επηιέγνπλ, 

ειάρηζηα επίπεδα ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλόηεηαο, ηα νπνία πξέπεη λα θαιύπηνπλ νη 

πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο κε αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλα κεγέζε (π.ρ. ηνπιάρηζηνλ ......... ζπλαθείο 

παξαδόζεηο ηα 3 ηειεπηαία έηε) θαηά ηξόπν αληηθεηκεληθό, δηαθαλή ρσξίο λα εηζάγνπλ δηαθξίζεηο ζε 

βάξνο ησλ ζπκκεηερόλησλ είηε δεηώληαο από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο λα δειώζνπλ ηηο δεηνύκελεο 

πιεξνθνξίεο αλαθέξνληαο ηε κεζνδνινγία κε ηελ νπνία ζα αμηνινγήζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο απηέο. Πξβι. 

θαη ηελ Καηεπζπληήξηα Οδεγία 13 ηεο Δ.Α.Α.ΓΗ.ΣΥ. ''Κπιηήπια ποιοηικήρ επιλογήρ δημοζίων ζςμβάζεων 

και έλεγσορ καηαλληλόληηαρ: ειδικά η οικονομική και σπημαηοοικονομική επάπκεια και η ηεσνική και 

επαγγελμαηική ικανόηηηα'' (ΑΓΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7)  θαη εηδηθόηεξα ηελ Δλόηεηα IV παξ. 1, όπνπ 

παξαηίζεληαη ζρεηηθά  παξαδείγκαηα. 
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2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο
42

  

ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ. 

2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ  

ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ. 

2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 

καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 

2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ 

δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο 

Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα 

Ραράρτθμα ΣΤ, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ43 καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ 

Α τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ 

ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ). Το ΤΕΥΔ ςε 

επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και 

(www.hsppa.gr ). 

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφετε ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 

των προςφορϊν. 

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 

διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 

αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), το 

οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ 

εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ  του άρκρου 

2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 

διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε 

αυτόν.    

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείτε ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το 

ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το 

αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ  

ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο 

Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα44 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 

όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν 

                                                           

 
42

 Επιςθμαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ιτοι τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ, κατά τθν κρίςθ και τθ διακριτικι 
ευχζρεια τθσ Α.Α. και πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο 82 ν. 
4412/2016) 

43
 Τν ΤΔΥΓ πεξηιακβάλεη ηα αθόινπζα Μέξε: Μέξνο Ι Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο 

ζύκβαζεο θαη ηελ αλαζέηνπζα αξρή, Μέξνο ΙΙ Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα, Μέξνο ΙΙΙ 

Κξηηήξηα απνθιεηζκνύ, Μέξνο IV Κξηηήξηα Δπηινγήο, ..., Μέξνο VI Τειηθέο δειώζεηο  
44

 Ρρβ. άρκρο 80 ν. 4412/2016  Επιςθμαίνεται, περαιτζρω ότι θ A.A. ηθτάει από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να προςκομίςουν 
μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μζςα που ανταποκρίνονται ςτουσ λόγουσ αποκλειςμοφ και ςτα κριτιρια επιλογισ που ζχει 
ορίςει ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 2.2.8 τθσ παροφςασ. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτιςει ελάχιςτα επίπεδα χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ των οικονομικϊν φορζων, τότε δεν κα ηθτιςει οφτε τα αποδεικτικά μζςα τθσ παρ. Β.3 τθσ παροφςασ   

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του 

άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201645. 

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 

φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων 

ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι 

λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 

κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8)46. 

Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, 

εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι 

αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.447. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν 

και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 

πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 

Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 

θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 

εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 

79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που 

ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν48. 

Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ:   

 Οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί 
ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ. 

 Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται  κεϊρθςθ του γνιςιου τθσ 
υπογραφισ. 

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 

οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά49: 

                                                           

 

45
 Πξβι άξζξν 104 παξ. 1 λ. 4412/2016 

46
 Πξβι άξζξν 78 παξ. 1 λ. 4412/2016 

47
 Η αλαθνξά ζηελ παξ. 2.2.3.4 πξνβιέπεηαη εθόζνλ ε A.A. νξίζεη ζηε Γηαθήξπμε έλαλ, πεξηζζόηεξνπο ή 

όινπο ηνπο ιόγνπο απνθιεηζκνύ ηεο ελ ιόγσ παξαγξάθνπ. Σπκπιεξώλεηαη αλαιόγσο  (πξβι παξ. 1 

άξζξν 78 λ. 4412/2016 

48
 Πξβι άξζξν 79 παξ. 6 λ. 4412/2016. 

49
 Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων εγγράφων ςε 

διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ: 
 1. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων των δθμοςίων 

εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 
4250/2014. Σθμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια, 
ζνορκεσ βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ κεκυρωμζνων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων: 
 Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ, 

υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί 
από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν4194/2013). Σθμειϊνεται ότι δεν 
κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ 
(APOSTILLE), οι οποίεσ απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ 
(βλ. και ςθμείο 6.2.)  
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α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 

αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ 

ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο 

προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ 

αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα 

ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα 

ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο, 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 

αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ και υπεφκυνθ διλωςθ του προςωρινοφ αναδόχου αναφορικά 

µε τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (αφορά Οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ) 

ςτου οποίου οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ. 

Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου2.2.3.2α., πζραν του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ, υποβάλλεται 

υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ 

και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 

ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που  είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν 

υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε 

διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το 

πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται 

από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό 

εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ 

κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί 

μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ. 

Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα;, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ 

ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 

Δθμοςίων Εςόδων «Στοιχεία Μθτρϊου/Επιχείρθςθσ» όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο Taxisnet. 

γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 

Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) 

μινεσ πριν τθν υποβολι του από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν 

εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία 

λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του ανωτζρω 

πιςτοποιθτικοφ, αυτί αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να απαιτείται 

επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ.       

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το 

ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 

2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί 

να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ 

βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ 

                                                                                                                                                                                                 

 

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα οποία ζχουν επικυρωκεί 

από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν 4194/2013), κακϊσ και ευκρινι 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ 
α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Ρρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν εγγράφων, 

εφόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ.   
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αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι 

τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται 

ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 

καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. αϋ και βϋ τθσ 

παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του επιγραμματικοφ 

αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του Ν. 4412/2016. 

δ) Για τισ  περιπτϊςεισ αϋ, βϋ, γϋ, δϋ, εϋ, ςτϋ, ηϋ και θϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 υπεφκυνθ διλωςθ του 

προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου 

ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 

χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι 

αποκλειςμοφ. 

ε) Για τθν περίπτωςθ κϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ. Για τουσ 

εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα μελετθτζσ – φυςικά πρόςωπα, προςκομίηεται πιςτοποιθτικό του ΓΕΩΤΕΕ  ι 

του αντίςτοιχου Επιμελθτθρίου (όταν αυτό ζχει πεικαρχικζσ εξουςίεσ επί των μελϊν του ) περί μθ 

διάπραξθσ παραπτϊματοσ, για το οποίο επιβλικθκε πεικαρχικι ποινι. Τα Γραφεία / Εταιρίεσ Μελετϊν, 

κακϊσ και τα φυςικά πρόςωπα – μελετθτζσ, ανεξάρτθτα από τθ χϊρα εγκατάςταςθσ (Ελλάδα ι 

αλλοδαπι), τα οποία δεν υπόκεινται ςτουσ άνω πεικαρχικοφσ φορείσ, υποβάλουν πιςτοποιθτικό του 

φορζα ςτον οποίο υπόκεινται, εφόςον αυτόσ ζχει πεικαρχικζσ εξουςίεσ ςτα μζλθ του, διαφορετικά 

υποβάλουν υπεφκυνθ διλωςθ ότι: α) δεν υπάρχει πεικαρχικόσ φορζασ και β) δεν ζχουν διαπράξει ςοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα.  

ςτ) Για τθν παράγραφο 2.2.3.8 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ενϊπιον 

αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 

οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι δεν ζχει 

εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ 

επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 

εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε 

κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου 

επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με 

το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν 

περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται 

από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 

υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 

ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 

χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ 

δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.50 

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 

(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, 

εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τουσ, εκτόσ αν, ςφμφωνα 

με ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

                                                           

 

50
Ρρβλ. Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι θ Α.Α. απαιτεί ςτθν εκάςτοτε διακιρυξθ, κατά 

περίπτωςθ, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ βεβαίωςθ εγγραφισ ςε ζνα από τα ςχετικά 

Επιμελθτιρια/ Μθτρϊα, κατά περίπτωςθ . 
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Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι 

οικονομικοί φορείσ  προςκομίηουν βεβαίωςθ εξόφλθςθσ οικονομικϊν υποχρεϊςεων ΓΕΩΤΕΕ μζχρι τζλουσ 

ζτουσ 2020   

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ δεν 

προςκομίηουν ζγγραφα. Οι οικονομικισ φορείσ προςκομίηουν ζγγραφα με τα οποία να πιςτοποιοφν τθν 

εμπειρία ςε ςυμβάςεισ ςυναφοφσ αντικειμζνου. Ωσ ςυμβάςεισ ςυναφοφσ αντικειμζνου ορίηονται οι 

Μελζτεσ Διαχείριςθσ Δαςϊν και τα Διαχειριςτικά ςχζδια 5ετοφσ ι 10ετοφσ ιςχφοσ κακϊσ και οι Βοθκθτικζσ 

εργαςίεσ Μελζτθσ Διαχείριςθσ Δαςϊν που κα πρζπει να ζχουν ςυναφκεί τθν τελευταία 15ετία και 

περιλαμβάνουν ακροιςτικά τα κάτωκι: α) εργαςίεσ λιψθσ δοκιμαςτικϊν επιφανειϊν και β) υπολογιςμό 

των ογκομετρικϊν και προςαυξθτικϊν ςτοιχείων του δάςουσ. 

Τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου Β.4. κα κατατεκοφν εντόσ του φακζλου τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ. 

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ δεν προςκομίηουν ζγγραφα 

διότι δεν απαιτοφνται.    

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ  εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι 

νομικό πρόςωπο, υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ 

μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ),προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, 

το οποίο πρζπει να εκδοκεί ωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ 

περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ 

καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε. 

κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου 

εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι 

προκφπτει από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό ΓΕΜΘ), αρκεί θ υποβολι αυτοφ, 

εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά 

περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά 

μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα 

από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Οι αλλοδαποί οικονομικι φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ 

εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου 

εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και 

εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 

πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι 

ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά 

τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.) τυχόν 

τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι και των 

μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου.   

Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ51 που προβλζπονται από 

τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 

ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 

Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
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 Ρρβλ άρκρο 83 ν. 4412/2016.  
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εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 

οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 

οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 

πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον 

αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 

υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  

Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 

περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 

ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 

προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό.52 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο
53

  

Κριτιριο ανάκεςθσ54 τθσ Σφμβαςθσ55 είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 

βάςει τιμισ56 ςφμφωνα με το άρκρο86 του Ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα. Θ 

προςφορά κα αναφζρεται ςε ενιαίο ποςοςτό ζκπτωςθσ επί των τιμϊν εργαςιϊν του τιμολογίου τθσ 

Υπθρεςίασ, κα εκφράηεται ςε ακζραιεσ μονάδεσ επί τοισ εκατό (%) ςφμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ςτο 

άρκρο 125 του Ν.4412/2016 και κα αναγράφεται αρικμθτικά και ολογράφωσ ςε ζντυπο που κα χορθγθκεί 

από τθν Υπθρεςία. Σε περίπτωςθ που δεν προκφπτει μα ςαφινεια θ τιμι,  θ προςφορά κα απορρίπτεται 

ωσ απαράδεκτθ  

Θ ςφγκριςθ των προςφορϊν κα γίνεται για το ςφνολο των εργαςιϊν και ανάδοχοσ κα κρικεί αυτόσ που κα 

προςφζρει το μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ. Ρροςφορζσ που κα φζρουν τιμζσ μεγαλφτερεσ από τον 

προχπολογιςμό τθσ Υπθρεςίασ, κρίνονται απαράδεκτεσ και απορρίπτονται. 
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 Ρρβλ. άρκρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Θ ωσ άνω δζςμευςθ κα μποροφςε να προκφπτει από ιδιωτικό ςυμφωνθτικό 
μεταξφ προςφζροντοσ και τρίτου, ςτισ ικανότθτεσ του οποίου ςτθρίηεται, ι από οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο μζςο 

53
 Πξβι άξζξν 86 παξ. 1 θαη ηππνπνηεκέλν έληππν 2 Παξαξηήκαηνο II (Πξνθήξπμε ζύκβαζεο), παξ. II.2.5 

Δθηειεζηηθνύ Καλνληζκνύ (ΔΔ) 2015/1986 ηεο Δπηηξνπήο (L 296) 

54
 Τα θξηηήξηα αλάζεζεο ζα πξέπεη λα ζπλδένληαη κε ην αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο, ζύκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ λ. 4412/2016. Γηαζθαιίδνπλ ηε δπλαηόηεηα απνηειεζκαηηθνύ 

αληαγσληζκνύ θαη ζπλνδεύνληαη από πξνδηαγξαθέο πνπ επηηξέπνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή επαιήζεπζε 

ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ παξέρνληαη από ηνπο πξνζθέξνληεο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγείηαη ν βαζκόο 

ζπκκόξθσζήο ηνπο πξνο ηα θξηηήξηα αλάζεζεο. Δάλ ππάξρνπλ ακθηβνιίεο, νη Α.Α. επαιεζεύνπλ 

απνηειεζκαηηθά ηελ αθξίβεηα ησλ πιεξνθνξηώλ θαη απνδείμεσλ, ηηο νπνίεο παξέρνπλ νη πξνζθέξνληεο 

(παξ. 9 άξζξνπ 86). Πξβι θαη Καηεπζπληήξηα Οδεγία 11/2015 Δ.Α.Α.ΓΗ.ΣΥ. (ΑΓΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)  

55
 Πξβι άξζξν 86 παξ. 1 θαη ηππνπνηεκέλν έληππν 2 Παξαξηήκαηνο II (Πξνθήξπμε ζύκβαζεο) παξ. II.2.5 

Δθηειεζηηθνύ Καλνληζκνύ (ΔΔ) 2015/1986 ηεο Δπηηξνπήο (L 296). 

56
 Πξόθεηηαη, ζηελ νπζία, γηα ην θξηηήξην αλάζεζεο ηεο ρακειόηεξεο ηηκήο, όπσο είρε επηθξαηήζεη ζην 

πξντζρύζαλ δίθαην (Οδεγία 2004/18/ΔΚ, π.δ. 60/2007). Δάλ ε ηηκή είλαη ην κνλαδηθό θξηηήξην αλάζεζεο ε 

αμηνιόγεζε γίλεηαη κόλν βάζεη απηήο 
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2.3.2 Βαζκνιόγεζε θαη θαηάηαμε πξνζθνξώλ 
57

   

ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ. 

2.3.3 Ηιεθηξνληθνί πιεηζηεξηαζκνί
58

  

ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ. 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οι προςφορά κα αναφζρεται ςε ενιαίο ποςοςτό ζκπτωςθσ επί των τιμϊν εργαςιϊν του τιμολογίου τθσ 

υπθρεςίασ και κα εκφράηεται ςε ακζραιεσ μονάδεσ επί τοισ εκατό (%) 

Θ προςφορά κα δίνεται λαμβάνοντασ υπόψθ τον ενδεικτικό προχπολογιςμό. 

Ρροςφορζσ που κα φζρουν τιμζσ μεγαλφτερεσ από τον προχπολογιςμό   κρίνονται απαράδεκτεσ και 

απορρίπτονται.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ . 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από 

όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ 

εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 

ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, 

κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ59. 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ Ρροςφορϊν  

2.4.2.1. Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται μζςα ςτθν προκεςμία του άρκρου 1.5 είτε (α) με 

κατάκεςι τουσ ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ είτε (β) με ςυςτθμζνθ επιςτολι προσ τθν ανακζτουςα 

αρχι είτε (γ) με κατάκεςι τουσ ςτο πρωτόκολλο τθσ Δ/νςθσ Δαςϊν Καςτοριάσ (Ταχυδρομικι 

διεφκυνςθ: Διοικθτιριο  - ΤΚ 521 00 ΚΑΣΤΟΙΑ). Σε περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ ι κατάκεςθσ 

ςτο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προςφοράσ γίνονται δεκτοί εφόςον ζχουν πρωτοκολλθκεί ςτο 

πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ που διεξάγει τον διαγωνιςμό, το αργότερο μζχρι τθν 

θμερομθνία και ϊρα του διαγωνιςμοφ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 1.5 τθσ παροφςασ. Θ ανακζτουςα 

αρχι δεν φζρει ευκφνθ για τυχόν ελλείψεισ του περιεχομζνου των προςφορϊν που αποςτζλλονται 

ταχυδρομικά οφτε για κακυςτεριςεισ ςτθν άφιξι τουσ. Δεν κα παραλθφκοφν φάκελοι ι άλλα 

ζγγραφα από οποιοδιποτε ταχυδρομικό κατάςτθμα, ακόμα κι αν θ ανακζτουςα αρχι ει δοποιθκεί 

εγκαίρωσ. 

2.4.2.2. Οι προςφορζσ υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο (κυρίωσ φάκελοσ), ςτον οποίο πρζπει 

να αναγράφονται ευκρινϊσ τα ακόλουκα: 

Πξνο: ηνλ Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ 

Πξνζθνξά ηνπ ……………………… 

γηα ηελ πινπνίεζε δεκόζηαο ζύκβαζεο παξνρήο ηερληθώλ θαη ινηπώλ επηζηεκνληθώλ ππεξεζηώλ 

ζπλαθώλ  «Βοθκθτικζσ εργαςίεσ για τθν ςφνταξθ διαχειριςτικισ μελζτθσ Δθμόςιου Δαςικοφ 

Συμπλζγματοσ Βόρειου Γράμμου. (Υπολογιςμόσ ογκομετρικϊν & προςαυξθτικϊν ςτοιχείων)». 

κε αλαζέηνπζα αξρή ηελ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΑΩΝ ΚΑΣΟΡΙΑ 
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 Πξβι άξζξν 86 παξ. 11, 13 θαη 16 λ. 4412/2016 

58
 Πξβι άξζξν 34 λ. 4412/2016 θαη Παξάξηεκα VI Πξνζαξηήκαηνο Α λ. 4412/2016. 

59
 Άξζξν 96, παξ. 7 ηνπ λ. 4412/2016 
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θαη εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ ηελ 22α Γεθεκβξίνπ 2020  

 

2.4.2.3. Ο κυρίωσ φάκελοσ τθσ προςφοράσ ςυνοδεφεται από αίτθςθ υποβολισ προςφοράσ  ςτο 

διαγωνιςμό, θ οποία αναγράφει το διαγωνιςμό τον οποίο αφορά, τα ςτοιχεία ταυτότθτασ του 

προςφζροντοσ (μεμονωμζνου ι  ζνωςθσ), δθλαδι επωνυμία (ι ονοματεπϊνυμο φυςικοφ προςϊπου), 

απαραίτθτα ςτοιχεία επικοινωνίασ (ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμό τθλεφϊνου, fax, e-mail  ).  

Με την προςφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 

α) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμένοσ φάκελοσ, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχήσ» κατά τα 

οριζόμενα ςτο άρθρο 2.4.3  

β) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμένοσ φάκελοσ, με την ένδειξη «Τεχνική Προςφορά», ο οποίοσ περιέχει τα 

τεχνικά ςτοιχεία τησ προςφοράσ, κατά τα οριζόμενα ςτο άρθρο 2.4.4. Αν τα τεχνικά ςτοιχεία τησ 

προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε 

αυτά ςυςκευάζονται χωριςτά και ακολουθούν τον κυρίωσ φάκελο με τισ ίδιεσ ενδείξεισ και 

γ) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμένοσ φάκελοσ (κλειςμένοσ με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίσ να 

καταςτεί τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλειςμού), με την ένδειξη «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 Διαγωνιςμού κατά τα οριζόμενα ςτο άρθρο 3.1.1 τησ παρούςασ. 

2.4.2.5.  Για τυχόν προςφορέσ που υποβάλλονται εκπρόθεςμα, η Επιτροπή Διαγωνιςμού 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. 

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο»  

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 

περιλαμβάνουν60: 

α) Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 79 

του ν. 4412/201661, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.9.1. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Οι προςφζροντεσ 
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 Βι. άξζξν 93 πεξ. β ηνπ λ. 4412/2016 

61
 Γεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ Β 3698/16.11.2016. Τν ΤΔΥΓ ηζρύεη ππνρξεσηηθά (από 7-12-2016) γηα δεκόζηεο 

ζπκβάζεηο θαηά ηα αλαθεξόκελα ζηελ Καηεπζπληήξηα Οδεγία 15/2016 (ΑΓΑ: ΩΦ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) 

www.eaadhsy.gr  
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ςυμπλθρϊνουν το  ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ 

(Ραράρτθμα ΣΤ), 

β) εγγφθςθ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τo άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 2.1.5 και 2.2.2 

τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάκε 

οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

2.4.4 Φάθεινο «Σερληθή Πξνζθνξά» 

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί 

από τθν ανακζτουςα αρχι ςτθν Διακιρυξθ, περιγράφοντασ ακριβϊσ   πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ   

και προδιαγραφζσ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα 

αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα των οικονομικϊν φορζων, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα 

αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτθν παρ. 2.2.6 και 2.2.9.2 Β4. 

Συγκεκριμζνα κα περιλαμβάνει αντίγραφα ςυμβάςεων ςυναφοφσ αντικειμζνου. Ωσ ςυμβάςεισ ςυναφοφσ 

αντικειμζνου ορίηονται οι μελζτεσ Διαχείριςθσ Δαςϊν και τα Διαχειριςτικά  Σχζδια 5ετοφσ ι 10ετοφσ 

ιςχφοσ κακϊσ και οι βοθκθτικζσ εργαςίεσ Μελζτθσ Διαχείριςθσ Δαςϊν που κα πρζπει να ζχουν ςυναφκεί 

τθν τελευταία 15ετία και περιλαμβάνουν ακροιςτικά τα κάτωκι: εργαςίεσ α) λιψθσ δοκιμαςτικϊν 

επιφανειϊν και β) υπολογιςμό ογκομετρικϊν και προςαυξθτικϊν ςτοιχείων του δάςουσ. 

Ολοκλθρωμζνεσ  κεωροφνται οι ςυμβάςεισ για τισ οποίεσ ζχει εκδοκεί απόφαςθ ζγκριςθσ. Δεν 

ςυνυπολογίηονται ωσ υλοποιθκείςεσ οι ςυμβάςεισ για τισ οποίεσ ο διαγωνιηόμενοσ κθρφχκθκε ζκπτωτοσ.    

2.4.5 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο 

νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ τθσ 

πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, βάςει  τθσ τιμισ και κα αναφζρεται ςε ενιαίο 

ποςοςτό ζκπτωςθσ επί των τιμϊν εργαςιϊν του τιμολογίου τθσ υπθρεςίασ και εκφράηεται ςε ακζραιεσ 

μονάδεσ επί τοισ εκατό (%) και κα αναγράφεται αρικμθτικά και ολογράφωσ ςε ζντυπο που  κα χορθγθκεί 

από τθν Υπθρεςία. Σε περίπτωςθ που δεν προκφπτει με ςαφινεια το ποςοςτό ζκπτωςθσ, θ προςφορά κα 

απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Δεν αποτελεί λόγο αποκλειςμοφ θ μθ ςυμπλιρωςθ ςτο ζντυπο τθσ 

οικονομικισ προςφοράσ τθσ προκφπτουςασ δαπάνθσ μετά τθν προςφορά ζκπτωςθσ ι θ λάκοσ αναγραφι 

αυτισ και κα γίνονται δεκτζσ οικονομικζσ προςφορζσ που αναγράφουν και μόνο το ποςοςτό ζκπτωςθσ 

ολογράφωσ και αρικμθτικά.  Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ μπορεί να προβεί ςτθν ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ  

τθσ προςφοράσ μόνο όςον αφορά τθν προκφπτουςα δαπάνθ μετά τθν προςφερόμενθ ζκπτωςθ 

Θ ςφγκριςθ των προςφορϊν κα γίνεται ςτο ςφνολο των εργαςιϊν και ανάδοχοσ κα κρικεί αυτόσ που κα 

προςφζρει το μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ επί του προχπολογιςμοφ τθσ υπθρεςίασ. 

Ρροςφορζσ που κα φζρουν τιμζσ μεγαλφτερεσ από τον προχπολογιςμό τθσ υπθρεςίασ, κρίνονται 

απαράδεκτεσ και απορρίπτονται. 

Υπόδειγμα τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ  υπάρχει ςτο Ραράρτθμα Δ. 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 

κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με 

τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ62. 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 

αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται.  
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 Βι παξ. 5 πεξ. α΄ ηνπ άξζξνπ 95 ηνπ λ. 4412/2016 
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Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται  

ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ 

τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ 

που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι63 ςτο Ραράρτθμα Α τθσ παροφςασ 

διακιρυξθσ δ) δεν δίνεται ενιαίο ποςοςτό ζκπτωςθσ αρικμθτικά και ολογράφωσ.  

2.4.6 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ
64

   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα ΕΞΙ (6) 

ΜΘΝΕΣ από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 

αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με 

τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' 

ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 

αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 

περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 

οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 

προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 

ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 

ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

2.4.7 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ
65

 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 

απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 

ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ 

υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλου δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, 2.4.4 (Ρεριεχόμενο 

φακζλου τεχνικισ προςφοράσ), 2.4.5. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ 

και υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν) , 2.4.6. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και 

αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 (Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ) τθσ παροφςασ,66  

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 

ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί 

κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ 

διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 

προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 

3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,  

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ  

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 
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 Βι παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 4412/2016 

64
 Πξβι άξζξν 97 λ. 4412/2016 

65
 Άξζξν 91 ηνπ λ. 4412/2016 
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 Πξβι άξζξα 92 έσο 97, ην άξζξν 100 θαζώο θαη ηα άξζξα 102 έσο 104 ηνπ λ. 4412/16 
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θ) οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 

παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

 3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ   

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Παξαιαβή θαη εμέηαζε ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο  

α) Θ ζναρξθ υποβολισ των προςφορϊν που κατατίκενται κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία ςτθν 

Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κθρφςςεται από τον Ρρόεδρο αυτισ, μιςι ϊρα πριν από 

τθν ϊρα λιξθσ τθσ προκεςμίασ του άρκρου 1.5 τθσ παροφςασ. Θ παραλαβι μπορεί να ςυνεχιςκεί και μετά 

τθν ϊρα λιξθσ, αν θ υποβολι, που ζχει εμπρόκεςμα αρχίςει, ςυνεχίηεται χωρίσ διακοπι λόγω του 

πλικουσ των προςελκόντων ενδιαφερομζνων οικονομικϊν φορζων. Θ λιξθ τθσ παραλαβισ κθρφςςεται 

επίςθσ από τον Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, με προειδοποίθςθ ολίγων λεπτϊν τθσ ϊρασ και 

μετά τθν κιρυξθ τθσ λιξθσ δεν γίνεται δεκτι άλλθ προςφορά. 

Ο Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ επικοινωνεί εν ςυνεχεία αμζςωσ με το πρωτόκολλο τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ για να διαπιςτϊςει αν ζχουν υποβλθκεί προςφορζσ κατά το άρκρο 2.4.2 τθσ 

παροφςασ (ςθμειϊνεται ότι τόςο ςτο πρωτόκολλο όςο και ςτον φάκελο αναγράφεται θ ϊρα και θμζρα 

υποβολισ και θ ςχετικι καταχϊρθςθ ςτο φάκελο μονογράφεται από τον υπεφκυνο υπάλλθλο) και ςε 

καταφατικι περίπτωςθ μεταβαίνει μζλοσ τθσ, κατ’ εντολι του Ρροζδρου τθσ και παραλαμβάνει τισ 

προςφορζσ για να τθρθκεί θ υπόλοιπθ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ. Θ υποβολι μόνο μίασ προςφοράσ 

δεν αποτελεί κϊλυμα για τθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ και τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

β) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν 

θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτο άρκρο 1.5. Θ αποςφράγιςθ διενεργείται δθμόςια, παρουςία των 

προςφερόντων ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ, οι οποίοι λαμβάνουν γνϊςθ των 

λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ,  ςφμφωνα με το 

άρκρο 21 του Ν.4412/2016. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν 

τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι 

οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

α) Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ, ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, κακϊσ και 

ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, μονογράφονται δε και ςφραγίηονται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ 

όλα τα δικαιολογθτικά που υποβάλλονται κατά το ςτάδιο αυτό και θ τεχνικι προςφορά, ανά φφλλο. Θ 

Επιτροπι Διαγωνιςμοφ καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν 

δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ 

του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν δεν αποςφραγίηονται, αλλά μονογράφονται και 

ςφραγίηονται από το παραπάνω όργανο και τοποκετοφνται ςε ζνα νζο φάκελο ο οποίοσ επίςθσ 

ςφραγίηεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάςςεται, προκειμζνου να αποςφραγιςκεί ςε 

μεταγενζςτερθ θμερομθνία και ϊρα. 

β) Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, ςφμφωνα 

με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ των τεχνικϊν 

προςφορϊν και τουσ λόγουσ αποκλειςμοφ τουσ.  

γ) Οι κατά τα ανωτζρω ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, μετά τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν, αποςφραγίηονται κατά τθν 

θμερομθνία και ϊρα που κα οριςκεί από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ και κα ανακοινωκεί ςτουσ 

ςυμμετζχοντεσ και ακολουκεί ςχετικι ανακοίνωςθ τιμϊν, θ οποία καταχωρείται ςε ςχετικό πρακτικό, μαηί 

με τουσ λόγουσ απόρριψθσ όςων προςφορϊν κρίνονται απορριπτζεσ. Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν 
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αποδεκτζσ κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια α' και β' οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν 

αποςφραγίηονται, αλλά επιςτρζφονται. 

Θ κατά τα ανωτζρω αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των τεχνικϊν 

προςφορϊν και των οικονομικϊν προςφορϊν μποροφν να γίνουν ςε μία δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κατά τθν 

κρίςθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.  

δ) Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόφαςθ τθσ Δ/νςθσ Δαςϊν Καςτοριάσ, θ 

οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ. Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί 

ζνςταςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 127 του Ν.4412/2016. 

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 

ανακζτουςα αρχι67 απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 

προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν 

από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 

4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 

οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 

Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ68.  

 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο69 - Γηθαηνινγεηηθά 

θαηαθύξσζεο 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιεί εγγράφωσ τον προςφζροντα, ςτον 

οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ  ΔΕΚΑ 

(10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ, τα 

δικαιολογθτικά, που κακορίηονται ςτο άρκρο 2.2.9.2 τθσ παροφςασ. Τα δικαιολογθτικά προςκομίηονται ςε 

ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ παραδίδεται ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ. 

Αν μετά τθν αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι δεν ζχουν 

προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό 

ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ 

ζγγραφθσ, ειδοποίθςισ του. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί αιτιολογθμζνα να παρατείνει τθν ωσ άνω 

προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον θμζρεσ.  

Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 

κατατζκθκαν. 

Θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου απορρίπτεται, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 

εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ 

πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με  

το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 

παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  

                                                           

 
67

 Βι. άξζξν 221 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016 

68
 Βι. άξζξν 90 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016 

69
 Βι. άξζξν 103 ηνπ λ. 4412/2016 
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iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι 

και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.8 

(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 

προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με  το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πλθροί, οι οποίεσ 

επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ 

για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του70.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 

περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ 

επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ τθν 

Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ 

διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου.  

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 

επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 

διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που ζχει υποβάλει 

αποδεκτι προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, με 

κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει.  Κατά τθσ 

ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 127 του Ν.4412/2016. 

 

Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται με 

τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει 

επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.2.9.2..71 

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ  κζτοντάσ 

του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 

ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα (ςφμφωνα με το άρκρο 107 του 

Ν.4497/17).  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 

προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι 

ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  

αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.  

 3.4 Δλζηάζεηο  

Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι πζντε 

(5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορζα. Θ ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ υποβάλλεται ςε προκεςμία που εκτείνεται μζχρι το ιμιςυ 
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 Βι. άξζξν 104 παξ. 2 θαη 3 

71 Άρκρο 105 παρ. 3 του Ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από τισ παρ. 26 και 27 του άρκρου 107 του Ν.4497/2017 
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του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ μζχρι τθν καταλθκτικι 

θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Για τον υπολογιςμό τθσ προκεςμίασ αυτισ ςυνυπολογίηονται 

και οι θμερομθνίεσ τθσ δθμοςίευςθσ και τθσ υποβολισ των προςφορϊν.  

Θ ζνςταςθ υποβάλλεται, ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ72. H ανακζτουςα αρχι αποφαςίηει 

αιτιολογθμζνα, κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ αξιολόγθςθσ ενςτάςεων, ςφμφωνα 

με τα οριηόμενα και ςτο άρκρο 221 του ν. 4412/2016, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, από τθν 

κοινοποίθςθ τθσ ζνςταςθσ θ οποία μπορεί να γίνει και με θλεκτρονικά μζςα. Στθν περίπτωςθ τθσ 

ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ ι τθσ πρόςκλθςθσ θ ανακζτουςα αρχι αποφαςίηει ςε κάκε περίπτωςθ πριν 

τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Με τθν άπρακτθ πάροδο των ανωτζρω 

προκεςμιϊν τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ.  

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι 

παραβόλου, υπζρ του Δθμοςίου, ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ 

ςφμβαςθσ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι ι μερικϊσ δεκτι από το αποφαςίηον διοικθτικό 

όργανο. 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία 

ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 

αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε 

οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να 

ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν 

επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  

 

4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο, πξνθαηαβνιήο) 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και εγγφθςθ προκαταβολισ  

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 

72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, 

εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 

αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 

ςχετικισ ςφμβαςθσ ι το υπόδειγμα του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Γ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το 

υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα Γ τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 

4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 

των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ. 73 

                                                           

 

72
Ρρβλ άρκρο 100 παρ. 4 του ν. 4412/2016 

73 

 Εδάφιο πζμπτο περίπτωςθσ (β) παραγράφου 1 άρκρου 72 ν. 4412/2016.  
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Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 

ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι 

εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 

ειδικότερα ορίηει.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 

παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ 

παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω 

εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  

4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 

διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 

κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό 

δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και 

εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.  

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 

βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ 

και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

4.4 Τπεξγνιαβία 

Δεν προβλζπεται υπεργολαβία.  

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο  

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 

κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου 74 75 

Επιςθμαίνεται, ςφμφωνα με τθν περ. γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 132 του Ν 4412/2016, θ δυνατότθτα τθσ 

ανακζτουςασ Αρχισ να τροποποιιςει τθν αρχικι ςφμβαςθ χωρίσ νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, όταν 

παραςτεί θ ανάγκθ λόγω μθ προγραμματιςμζνων - ζκτακτων εργαςιϊν   και με τθν προχπόκεςθ ότι δεν 

μεταβάλλεται θ ςυνολικι φφςθ τθσ ςφμβαςθσ.  
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 Ρρβλ. άρκρο 201 ν. 4412/2016 
75

 Δυνατότθτα τθσ Α.Α. να προβλζψει ςτθ διακιρυξθ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ/ προαιρζςεισ. Στθν περίπτωςθ αυτι και εφόςον 
πρόκειται για ςαφείσ, ακριβείσ και ρθτζσ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ, ςτισ οποίεσ μπορεί να περιλαμβάνονται και ριτρεσ 
ανακεϊρθςθσ τιμϊν ι προαιρζςεισ, επιτρζπεται θ τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ νζα διαδικαςία ςφναψθσ, ανεξαρτιτωσ 
τθσ χρθματικισ αξίασ τθσ τροποποίθςθσ. Οι ριτρεσ αυτζσ αναφζρουν το αντικείμενο και τθ φφςθ των ενδεχόμενων 
τροποποιιςεων ι προαιρζςεων, κακϊσ και τουσ όρουσ υπό τουσ οποίουσ μποροφν να ενεργοποιθκοφν. Οι προβλεπόμενεσ 
τροποποιιςεισ ι προαιρζςεισ δε κα πρζπει να μεταβάλουν τθ ςυνολικι φφςθ τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ 
Ν. 4412/2016). 
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4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο76  

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει 

τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 

4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 

αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 

διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 

υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 

Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 

 

 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των εργαςιϊν από τθν αρμόδια επιτροπι. 

 Δεν προβλζπονται τμθματικζσ παραδόςεισ. 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 

δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ των άρκρων 187 & 200 του ν. 4412/2016, κακϊσ και 

κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 

ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 

κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ των εργαςιϊν ςτον τόπο και με 

τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.  

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 

αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 

ειςοδιματοσ αξίασ 4% επί του κακαροφ ποςοφ. 

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ77  από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 

απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 

οργάνου, εφόςον κάποιο μθχάνθμα, μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, δεν διατεκεί κακόλου ι διατεκεί 

αλλά δεν πλθροί τισ απαιτοφμενεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ο ανάδοχοσ δεν φροντίςει για τθ 

ςυμμόρφωςθ του μθχανιματοσ ι αντικατάςταςι του, μετά από ζλεγχο τθσ επιτροπισ και τθ ρθτι - 

ζγγραφθ εντολι που του δοκεί ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016.    

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  όταν  ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

                                                           

 

76
 βι.  Άξζξν 133 ηνπ λ. 4412/2016 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο 

77
 Άξζξν 203 ηνπ λ. 4412/2016 
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Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του 

αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 

τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ του 

αναδόχου από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

5.2.2.  Αν ο Ανάδοχοσ  ανταποκρικεί ςτισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ςτισ εντολζσ τθσ Υπθρεςίασ, 

μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, 

ςφμφωνα με το άρκρο 185 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόςτιμο.  

Θ είςπραξθ του προςτίμου γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε 

περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, 

εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το απαιτοφμενο ποςό. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα 

μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ78   

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 

άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ εργαςιϊν), 6.4. 

(Απόρριψθ ςυμβατικϊν εργαςιϊν – αντικατάςταςθ), μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) 

θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το 

αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ β' και δ' 

τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 οργάνου. 

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. Αν 

κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ά αν απορριφκεί αυτι 

από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα 

προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 

 

 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ  

6.1 Παξαθνινύζεζε ζύκβαζεο 

6.1.1. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από τθν 
Επιτροπι Ραραλαβισ που ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδάφιο δϋ του άρκρου 221 του Ν. 
4412/2016, θ οποία και κα ειςθγείται ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο που είναι θ Δ/νςθ Δαςϊν 
Καςτοριάσ για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ 
και ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ 
τιρθςθσ των ωσ άνω όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου και 
παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 του Ν. 4412/2016. 

6.1.2. Θ αρμόδια υπθρεςία μπορεί, με απόφαςι τθσ να ορίηει για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ ωσ 
επόπτθ με κακικοντα ειςθγθτι υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ. Με τθν ίδια απόφαςθ δφνανται να ορίηονται και 
άλλοι υπάλλθλοι τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ ι των εξυπθρετοφμενων από τθ ςφμβαςθ φορζων, ςτουσ 

                                                           

 
78

 Άξζξν 205 ηνπ λ. 4412/2016 
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οποίουσ ανατίκενται επιμζρουσ κακικοντα για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ 
ο επόπτθσ λειτουργεί ωσ ςυντονιςτισ. 

Τα κακικοντα του επόπτθ είναι, ενδεικτικά, θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, 
κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Με ειςιγθςθ του 
επόπτθ θ υπθρεςία που διοικεί τθ ςφμβαςθ μπορεί να απευκφνει ζγγραφα με οδθγίεσ και εντολζσ προσ 
τον ανάδοχο που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

6.1.3 Για τθν προςικουςα και ζγκαιρθ παραλαβι των υπθρεςιϊν τθρείται από τον ανάδοχο θμερολόγιο 
ςτο οποίο καταγράφονται θ τμθματικι εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, θ κακθμερινι 
απαςχόλθςθ του προςωπικοφ ςε αρικμό και ειδικότθτα, ζκτακτα ςυμβάντα και άλλα ςτοιχεία που 
ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Το θμερολόγιο ςυνυπογράφεται από τον επόπτθ τθσ 
ςφμβαςθσ, που μπορεί να ςθμειϊςει επί αυτοφ παρατθριςεισ για τθν τιρθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ και 
φυλάςςεται ςτον  εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ ι όταν αυτό δεν είναι εφικτό προςκομίηεται από τον ανάδοχο 
ςτθν ζδρα τθσ Υπθρεςίασ ,εφόςον τοφτο ηθτθκεί. Οι καταγραφζσ του αποτελοφν ςτοιχείο για τθν 
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ από τθν επιτροπι παραλαβισ.  

6.2 Υξόλνο παξάδνζεο εξγαζηώλ 

6.2.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκτελεί τισ εργαςίεσ λιψθσ των δοκιμαςτικϊν επιφανειϊν και 

υπολογιςμοφ των προςαυξθτικϊν και ογκομετρικϊν ςτοιχείων ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ Υπθρεςίασ. 

Θ χρονικι διάρκεια διεκπεραίωςθσ τθσ ςφμβαςθσ είναι μζχρι 31-8-2021 με δυνατότθτα παράταςθσ μζχρι 

δφο (2) μινεσ μετά από απόφαςθ τθσ Υπθρεςίασ εφόςον αυτό κρικεί αναγκαίο. 

Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να εκτελεςτοφν – παραδοκοφν τα προςαυξθτικά και 

ογκομετρικά ςτοιχεία με τισ λιψεισ των δοκιμαςτικϊν επιφανειϊν ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 

6.3 Ραραλαβι εργαςιϊν – Χρόνοσ και τρόποσ παραλαβισ εργαςιϊν 

6.3.1 Θ παραλαβι των εργαςιϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που 

ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδαφ. δϋ του άρκρου 221 του Ν. 4412/2016 ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτο άρκρο 189 του ωσ άνω νόμου και το παράρτθμα Β τθσ παροφςασ (Ε.Σ.Υ.). 

Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται 

υποχρεωτικά και ςτο ανάδοχο. 

6.3.2. Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα 

ςτθ ςφμβαςθ, μπορεί δεν να καλείται να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ 

διαδικαςίασ, θ επιτροπι παραλαβισ: α) είτε παραλαμβάνει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ι παραδοτζα, εφόςον 

καλφπτονται οι απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ζγκριςθ ι απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, β) είτε 

ειςθγείται για τθν παραλαβι με παρατθριςεισ ι τθν απόρριψθ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν ι 

παραδοτζων, ςφμφωνα  με τισ παραγράφουσ 3 και 4. Τα ανωτζρω εφαρμόηονται και ςε τμθματικζσ 

παραλαβζσ. 

6.3.3 Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα δεν 

ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, 

που αναφζρει τισ παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί εάν 

αυτζσ επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα των παρεχόμενων  υπθρεςιϊν ι παραδοτζων και ςυνεπϊσ αν 

μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ. 

6.3.4 Για τθν εφαρμογι τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ορίηονται τα ακόλουκα: α) Στθν περίπτωςθ που 

διαπιςτωκεί ότι, δεν επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου οργάνου, 

μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχομζνων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ 

ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να  είναι ανάλογθ προσ τισ διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν 

ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι 

των παρεχομζνων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων 

υπθρεςιϊν ι παραδοτζων τθσ ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, 

ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν απόφαςθ. β) Αν διαπιςτωκεί ότι επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με 
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αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενεσ 

υπθρεςίεσ ι παραδοτζα, με τθν επιφφλαξθ των οριηόμενων ςτο άρκρο 220. 

6.3.5 Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των τριάντα (30)   θμερϊν από τθν θμερομθνία 

υποβολισ  του παραδοτζου από τον οικονομικό φορζα και δεν ζχει εκδοκεί πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ 

παραγράφου 2 ι πρωτόκολλο με παρατθριςεισ τθσ παραγράφου 3, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει 

ςυντελεςκεί αυτοδίκαια.  

6.3.6 Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 

πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι *που ςυγκροτείται με 

απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και 

τα μζλθ τθσ επιτροπισ τθσ παραγράφου 1. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ 

διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθ ςφμβαςθ και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οι 

εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν ολοκλιρωςθ 

όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. 

Θ παραλαβι των παρεχομζνων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που 

ςυγκροτείται ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3 και 11 περ. δϋ του άρκρου 221 του Ν. 4412/2016 

 

6.4  Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ εξγαζηώλ – Αληηθαηάζηαζε 

6.4.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των εργαςιϊν, 

με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε 

τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

6.4.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 

αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε 

ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 

Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ εργαςίεσ που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του 

τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ 

προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

6.5 Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο79  

ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ. 

6.6 Καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ – Υποκατάςταςθ αναδόχου. 

6.6.1Στθν περίπτωςθ που, κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί 

αμετάκλθτα για ζνα από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, θ ανακζτουςα 

αρχι δφναται να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχϊν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, 

ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του Α.Κ., περί αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων. 

6.2.2 Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό 

αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 

ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου, 

θ ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να ηθτιςει τυχϊν 

αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του Α.Κ. 

                                                           

 
79

 Άξζξν 53 παξ. 9 ηνπ λ. 4412/2016 
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6.6.3 Σε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 

προκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι υπθρεςιϊν του εκπτϊτου αναδόχου, με 

τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε υποβάλει ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα 

υποκατάςταςθσ).     

 

 

 

 

 

     Θ Αν. ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΘ 

Δ/ΝΣΘΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΣΤΟΙΑΣ 

 

 

 

 

ΑΓΥΟΥΛΑ ΗΘΣΟΡΟΥΛΟΥ 

Δαςολόγοσ 
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 

ΡΑΑΤΘΜΑ Ι – Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ 

(προςαρμοςμζνο από τθν Ανακζτουςα Αρχι) 

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Θ  Ε Κ Θ Ε Σ Θ  

 

Α.ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ 

1.Γενικά 

Αντικείμενο τθσ παροφςασ είναι θ εκτζλεςθ από τον ανάδοχο όλων των εργαςιϊν υπολογιςμοφ των 

ογκομετρικϊν και προςαυξθτικϊν ςτοιχείων με λιψθ δοκιμαςτικϊν επιφανειϊν για τθν ςφνταξθ μζρουσ 

τθσ Διαχειριςτικισ μελζτθσ Δθμοςίου Δαςικοφ Συμπλζγματοσ Βόρειου Γράμμου περιόδου 2019-2028. 

Το ζργο κα περιλαμβάνει όλεσ τισ εργαςίεσ υπαίκρου για τθν τοποκζτθςθ επί του εδάφουσ των 

δοκιμαςτικϊν επιφανειϊν, λιψθ ογκομετρικϊν & προςαυξθτικϊν  ςτοιχείων για τθν απογραφι του 

ξυλϊδουσ κεφαλαίου και τθσ προςαφξθςθσ, υπολογιςμό καρπϊςεων και τθν ψθφιακι επεξεργαςία όλων 

των ςτοιχείων ςτισ ςυςτάδεσ: 9 γϋ, 10 αϋ, 11 γϋ,δϋ, 12 αϋ, βϋ,γϋ,δϋ,εϋ, 13 αϋ,βϋ,γϋ, 14 αϋ,βϋ, γϋ, 15, 16 αϋ,βϋ,γϋ, 

17 αϋ,βϋ,γϋ, 18 βϋ,δϋ, 21 αϋ,βϋ, 22 αϋ,βϋ, 23 αϋ,βϋ,γϋ,δϋ,εϋ, 24 γϋ,δϋ,εϋ, 28 βϋ,γϋ,εϋ,ςτϋ, 29 βϋ,γϋ,δϋ, 46 αϋ,γϋ, 47 

βϋ50 γϋ,δϋ. 

Πλα τα ανωτζρω κα παραδοκοφν ςτθν υπθρεςία ςε ζντυπθ μορφι και ςε θλεκτρονικι μορφι. 

Θ χρονικι διάρκεια του ζργου υπολογίηεται μζχρι 31 Αυγοφςτου 2020.   

 

2.Δοκιμαςτικζσ επιφάνειεσ 

Το ςχιμα τθσ Δ.Ε. για πρακτικοφσ και αποτελεςματικοφσ λόγουσ προτείνεται το ορκογϊνιο 

παραλλθλόγραμμο, ι το τετράγωνο ανάλογα με το εμβαδόν τθσ. Το μζγεκοσ κάκε Δ.Ε. κα κυμαίνεται 

μεταξφ ενόσ (1) και δφο (2) ςτρεμμάτων. Το ποςοςτό τθσ δειγματολθψίασ κα είναι το 1% τθσ δαςοςκεποφσ 

ζκταςθσ τθσ ςυςτάδασ για το υψθλό δάςοσ. Το ποςοςτό αυτό κα επιτυγχάνεται με περιςςότερεσ μικρζσ 

δοκιμαςτικζσ επιφάνειεσ, που κα λαμβάνονται με τθν μζκοδο τθσ ςυςτθματικισ δειγματολθψίασ 

μεγζκουσ ωσ ανωτζρω. Στα πρεμνοφυι δάςθ κα λαμβάνονται μία ι δφο το πολφ δοκιμαςτικζσ επιφάνειεσ 

ανά ςυςτάδα ςυνολικισ ζκταςθσ όχι μεγαλφτερθσ των τριϊν ςτρεμμάτων αναλόγωσ. Ο αρικμόσ των Δ.Ε. 

ανά ςυςτάδα κα ορίηεται από τθν Δ/νςθ Δαςϊν Καςτοριάσ. 

Θ κατανομι των Δ.Ε. κατ’ αρχιν κα γίνει  πάνω ςτο χάρτθ 1:20.000 ςτο γεωδαιτικό ςφςτθμα ΕΓΣΑ ‘87 του 

Συμπλζγματοσ, όπου αρχικά κα τοποκετθκοφν ϊςτε να καλφπτουν όλεσ τισ φυτοκοινωνικζσ διαπλάςεισ 

που απαντϊνται ςτθν ςυςτάδα.  
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Οριςτικά όλεσ οι Δ.Ε. κα τοποκετθκοφν αρικμθμζνεσ ςτον χάρτθ και ςτο ζδαφοσ κα ςθμαίνονται κατά 

αφξοντα αρικμό με ζντονο κόκκινο  χρϊμα ςτο κζντρο τθσ Δ.Ε. ενϊ και ςτισ 4 κορυφζσ κα ςθμαίνονται με 

ζντονο κόκκινο  χρϊμα. Οι κορμοί εντόσ των Δ.Ε. κα ςθμανκοφν επίςθσ με κόκκινο χρϊμα. 

Οι δοκιμαςτικζσ επιφάνειεσ που πρζπει να λθφκοφν είναι ςυνολικισ ζκταςθσ 269 ςτρζμματα ςτο υψθλό 

δάςοσ και 2 ςτρζμματα ςτο πρεμνοφυζσ δάςοσ. 

Πλα τα παραπάνω αλλά και οποιεςδιποτε αναγκαίεσ τροποποιιςεισ, κα γίνουν ςε ςυνεργαςία και 

ζγκριςθ από τθν Δ/νςθ Δαςϊν Καςτοριάσ. 

 

3.Λιψθ ογκομετρικϊν και προςαυξθτικϊν ςτοιχείων 

Στθ Δ.Ε. γίνεται γενικι παχυμζτρθςθ ςε βακμίδεσ διαμζτρου 2εκ. όλων των δζνδρων με ςτθκιαία 

διάμετρο πάνω από 8εκ. και καταχωροφνται ςτο Ζντυπο Δοκιμαςτικϊν Επιφανειϊν, ςτισ αντίςτοιχεσ 

κλάςεισ διαμζτρου, ιτοι ςτθν Ι (< 20εκ. ςτθκιαία διάμετρο), ςτθ  ΙΙ (από 22 ζωσ 34εκ.), ςτθν ΙΙΙ (από 36 ζωσ 

48εκ.) και ςτθν ΙV(από 50εκ. και άνω)  και ςτθ ςυνζχεια υπολογίηεται ο μζςοσ δοκιμαςτικόσ κορμόσ ςαν 

αρικμθτικόσ μζςοσ όροσ των κυκλικϊν επιφανειϊν κάκε κλάςθσ διαμζτρου. 

Από κάκε δοκιμαςτικό κορμό που κα αναηθτείται μζςα ςτθ Δ.Ε., κα λαμβάνονται πρϊτον τα παρακάτω 

ςτοιχεία α) το φψοσ του (με τθ χριςθ διάφορων οργάνων), β) θ διάμετρόσ του και γ) θ θλικία του 

(βρίςκεται με τρυπανίδιο ςτθ βάςθ και είναι το άκροιςμα του αρικμοφ δακτυλίων, ςυν το χρόνο ανόδου 

μζχρι τθν βάςθ). Επιπλζον κα μετρείται το φψοσ και θ θλικία των τριϊν κυριαρχοφντων ατόμων του 

ανωρόφου για τον προςδιοριςμό τθσ ποιότθτασ τόπου και τθσ θλικίασ του ςυςταδικοφ τφπου. Σε κάκε Δ.Ε. 

κα γίνεται περιγραφι γενικϊν χαρακτθριςτικϊν επιφάνειασ (αναγζννθςθ, ςυγκόμωςθ, υγεία, παρεδάφια 

βλάςτθςθ κ.λ.π.). 

Θ ογκομζτρθςθ του δοκιμαςτικοφ κορμοφ και θ εκτίμθςθ τθσ ετιςιασ προςαφξθςθσ των ιςτάμενων 

δζνδρων κα γίνει με τφπουσ που κα δοκοφν ςτον Ανάδοχο από τθν Δ/νςθ Δαςϊν Καςτοριάσ. 

Τα ογκομετρικά και προςαυξθτικά ςτοιχεία αφοφ υπολογιςκοφν κα αναχκοφν ςτθν δοκιμαςτικι 

επιφάνεια, ςτθν μονάδα επιφάνειασ και τθν ςυνολικι τθσ ςυςτάδασ και κα ςυνταχκοφν οι αντίςτοιχοι 

πίνακεσ. 

 

Β.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

Το τιμολόγιο εργαςιϊν εκπόνθςθσ δαςοπονικϊν μελετϊν διαχείριςθσ Δθμοςίων Δαςϊν για το ζτοσ 2016 

εγκρίκθκε με τθν υπ’ αρικμ. 146090/12-11-2020  (ΑΔΑ: 6ΛΧΓΟ1Γ-ΨΘΘ) απόφαςθ Συντονιςτι 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου  - Δυτικισ Μακεδονίασ. 

 

Γ.ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ των Βοθκθτικϊν εργαςιϊν τθσ Μελζτθσ εκτιμικθκε ςφμφωνα με τισ 

αρικ.74579/11-6-91, 81701/3908/28-8-91 και 83457/3967/3-9-91 Αποφ. Υπ. Γεωργίασ και 
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χρθςιμοποιικθκε το άρκρο 6 τθσ ανάλυςθσ τιμϊν και τιμολογίου εκπόνθςθσ Δαςοπονικϊν μελετϊν βάςθ 

τθσ αρικ.74579/11-6-91 Αποφ. Υπ. Γεωργίασ και αναλφεται ςε: 

 

 

 

 

 

 

 

Είδοσ εργαςίασ 
Αρικ. 

Τιμολογίου 

Ροςότθτεσ 

εργαςιϊν 

(ςτρ) 

Τιμι 

μονάδασ 

(€) 

Δαπάνθ 

ολικι 

ΙΙΙ. Ρερίπτωςθ: Για υψθλά δάςθ με 

δοκιμαςτικζσ επιφάνειεσ και 

χρθςιμοποίθςθ εξιςϊςεων του 

παραρτιματοσ Αϋ 

6/ΙΙΙ 269 74,47 20.032,43 

ΙV. Ρερίπτωςθ: Για πρεμνοφυι δάςθ 

με δοκιμαςτικζσ επιφάνειεσ  
6IV 2 62,05 124,10 

ΣΥΝΟΛΟ 20.156,53 

Στρογγυλοποίθςθ 4,76 

Άκροιςμα 20.161,29 

Φ.Ρ.Α. 24% 4.838,71 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 25.000,00 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ –  Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων (προςαρμοςμζνο από τθν Ανακζτουςα Αρχι) 

ΕΙΔΙΚΘ ΣΥΓΓΑΦΘ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ  

 

Άρκρο 1ο – ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Οριςμοί, Συντομογραφίεσ και Αρχικά (Ππωσ εμφανίηονται ςτισ παρενκζςεισ) 
Ανακζτουςα Αρχι (Α.Α) τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι: ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΘΡΕΙΟΥ – 
ΔΥΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ ΚΑΣΤΟΙΑΣ 
Κφριοσ του Ζργου (ΚτΕ) είναι: Ελλθνικό Δθμόςιο/Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Θπείρου – Δυτικισ 
Μακεδονίασ. 
Ανάδοχοσ: Ο οικονομικόσ φορζασ (φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι ζνωςθ αυτϊν) ςτον οποίο ζχει 
ανατεκεί θ ςφμβαςθ. 
Εργοδότθσ: Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ. 
Ρροϊςταμζνθ Αρχι (Ρ.Α): Δ/νςθ Δαςϊν Καςτοριάσ. 
Διευκφνουςα Υπθρεςία (Δ.Υ.) Τμιμα Διοίκθςθσ & Διαχείριςθσ Δαςϊν Δ/νςθσ Δαςϊν Καςτοριάσ. 
Συμφωνθτικό: Θ γραπτι ςυμφωνία μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Αναδόχου. 
 

1.2 ΣΥΓΓΑΦΘ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ (Σ.Υ.) 

Θ Ραροφςα Σ.Υ. προςδιορίηει το γενικό πλαίςιο και τουσ ειδικοφσ όρουσ για τθν εκτζλεςθ των ςυμβατικϊν 

υποχρεϊςεων του αναδόχου. Τα ειδικά κζματα που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία ανάκεςθσ 

περιλαμβάνονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ και τα παραρτιματα αυτισ. 

Από τθ χρονικι ςτιγμι υποβολισ τθσ προςφοράσ τεκμαίρεται ότι, ο οικονομικόσ φορζασ, που τθν 

υπζβαλλε, ζχει λάβει πλιρθ γνϊςθ τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ, τθσ ςυγγραφισ υποχρεϊςεων και των λοιπϊν 

ςτοιχείων του φακζλου τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, κακϊσ και των επιτόπιων ςυνκθκϊν υλοποίθςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ, ζχει επιςκεφκεί και ελζγξει πλιρωσ τθ φφςθ και τθν τοποκεςία υλοποίθςθσ των εν λόγω 

δράςεων, ζχει πλιρθ γνϊςθ των γενικϊν και τοπικϊν ςυνκθκϊν τθσ γεωγραφικισ περιοχισ επί τθσ οποίασ 

κα λθφκοφν τα ςτοιχεία υπαίκρου και αποδζχεται πλιρωσ και χωρίσ επιφφλαξθ όλα αυτά.  

Ραράλειψθ του αναδόχου να ενθμερωκεί με κάκε δυνατι πλθροφορία που αφορά τουσ όρουσ τθσ 

ςφμβαςθσ, δεν απαλλάςςει αυτόν από τθν ευκφνθ που ζχει, να ςυμμορφϊνεται ςτισ ςυμβατικζσ 

υποχρεϊςεισ του και δεν προκφπτει κανζνα δικαίωμα οικονομικισ ι άλλθσ φφςθσ ι/και παράταςθ 

προκεςμίασ εξαιτίασ αυτοφ του λόγου.   

1.3 Σειρά ιςχφοσ εγγράφων 

Μετά τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ ςειρά ιςχφοσ των εγγράφων είναι θ ακόλουκθ: 

1. Θ Σφμβαςθ. 
2. Θ διακιρυξθ με τα παραρτιματά τθσ. 
3. Θ οικονομικι προςφορά του αναδόχου. 

1.4 Εφαρμοςτζα νομοκεςία  

Ππωσ τθν παρ. 1.4 και4.2 τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ. Για κάκε ηιτθμα που δεν προβλζπεται, ιςχφουν οι 

διατάξεισ που αφοροφν τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων παροχισ γενικϊν υπθρεςιϊν του 

Ν. 4412/2016, όπωσ ιςχφει. 

1.5 Συμμόρφωςθ με το κεςμικό – νομικό πλαίςιο  

Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθ ςυμβατικι υποχρζωςθ να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ του, που απορρζουν από τισ 

διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με 

το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ 

κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου. Θ κατά τα προθγοφμενα ςυμβατικι υποχρζωςθ του αναδόχου 

αναφζρεται ςτουσ κανόνεσ δικαίου που διζπουν τισ πράξεισ ι παραλιψεισ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν 

του υποχρεϊςεων ι πράξεισ ι παραλείψεισ που ζγιναν κατά τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αυτϊν 

και βρίςκονται ςε ςυνάφεια με αυτζσ. Επιπροςκζτωσ, ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθ ςυμβατικι υποχρζωςθ 

να τθρεί τουσ κανόνεσ δικαίου τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ άλλων κρατϊν, εφόςον οι τελευταίοι διζπουν 
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πράξεισ ι παραλιψεισ που ζγιναν κατά τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του αυτϊν και βρίςκονται ςε 

ςυνάφεια με αυτζσ. Οι ανωτζρω υποχρεϊςεισ του αναδόχου επεκτείνονται και ςτθν τιρθςθ του δικαίου 

τθσ διεκνοφσ ευκφνθσ, για τισ περιπτϊςεισ που τυχόν ζχουν εφαρμογι κι τθσ οποίασ ο μθχανιςμόσ κινείται 

αυτόματα και απειλοφνται κυρϊςεισ, τόςο κατά του υπαίτιου αναδόχου, όςο και κατά του κράτουσ τθσ 

υπθκοότθτάσ του ι τθσ ζδρασ του. 

Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να ανακοινϊνει αμζςωσ ςτθν Ρ.Α. το περιεχόμενο όλων των 

δικογράφων ά άλλων δθμοςίων ι ιδιωτικϊν εγγράφων, που του κοινοποιοφνται και αναφζρονται ςτθν 

εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων. Θ υποχρζωςι του αυτι καλφπτει ζγγραφα που 

εκδόκθκαν από άλλεσ αρχζσ τθσ αλλοδαπισ. 

Ο ανάδοχοσ, ωσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ των νόμων, των αςτυνομικϊν και λοιπϊν διατάξεων, 

υποχρεοφται ειδικότερα να ανακοινϊνει χωρίσ αμζλεια ςτθ Δ.Υ. τισ ςχετικζσ διαταγζσ και εντολζσ 

διαφόρων Αρχϊν ςχετικά με τα υποδεικνυόμενα μζτρα ελζγχου, αςφάλειασ κ.λ.π., που απευκφνονται ι 

κοινοποιοφνται ςε αυτόν κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ. 

1.6 Αντικείμενο τθσ  ςφμβαςθσ 

Θ παροφςα ςφμβαςθ αφορά τθν παροχι υπθρεςιϊν διαχείριςθσ και δαςοκομίασ, με αντικείμενο 

«Βοθκθτικζσ εργαςίεσ για τθ ςφνταξθ διαχειριςτικισ μελζτθσ του Δθμόςιου Δαςικοφ Συμπλζγματοσ 

Βόρειου Γράμμου (υπολογιςμόσ ογκομετρικϊν και προςαυξθτικϊν ςτοιχείων) για τθ δεκαετία 2019 – 

2028» περιοχισ ευκφνθσ Δ/νςθσ Δαςϊν Καςτοριάσ. Οι εν λόγω δράςεισ κα υλοποιθκοφν με μζριμνα του 

αναδόχου ςτο ωσ άνω δθμόςιο δάςοσ. Αναλυτικότερα ςτοιχεία αναφζρονται ςτο τεφχοσ τεχνικισ 

περιγραφισ – τιμολογίου – προχπολογιςμοφ το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ. 

Επιςθμαίνεται περαιτζρω ότι, όλα τα παραπάνω, αλλά και τα εν ςυνεχεία αναφερόμενα και οι πάςθσ 

φφςεωσ απαιτοφμενεσ και αναγκαίεσ τροποποιιςεισ, χάριν τθσ πλθρότθτασ, λειτουργικότθτασ και 

δυνατότθτασ απρόςκοπτθσ αξιοποίθςθσ των δεδομζνων υπό το πνεφμα των ιςχυόντων διαχειριςτικϊν 

αρχϊν και πρακτικϊν, είναι υποχρεωτικζσ για τον ανάδοχο. 

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 

ςυμβάςεων: CPV: 7723100-1 Υπθρεςίεσ Διαχείριςθσ Δαςϊν  

 

Άρκρο 2ο – ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

2.1. Τόποσ και Χρόνοσ 

2.1.1 Τόποσ εργαςίασ του αναδόχου είναι θ περιοχι υλοποίθςθσ των προαναφερόμενων δράςεων 

(πεδίο) ι το γραφείο του. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται, φςτερα από ζγκαιρθ πρόςκλθςθ των υπθρεςιϊν του 

εργοδότθ (Ρ.Α., Δ.Υ., εποπτϊν κλπ) να ςυμμετζχει ςε ςυςκζψεισ, να παρζχει γραπτζσ ι προφορικζσ 

πλθροφορίεσ ι ςυμβουλζσ ςτισ υπθρεςίεσ αυτζσ, να ςυμμετζχει ςε ςυςκζψεισ ςτθν περιοχι που 

προβλζπεται να υλοποιθκοφν οι δράςεισ και γενικά να παρζχει κάκε ςχετικι υποςτιριξθ που κρίνει 

χριςιμθ ι εργοδότθσ. 

2.1.2 Μετά τθν επζλευςθ των εννόμων αποτελεςμάτων τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, θ 

ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, εντόσ δζκα 

(10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό κα υπογράψει 

για λογαριαςμό του εργοδότθ, θ Αναπλθρϊτρια Ρροϊςταμζνθ τθσ Δ/νςθσ Δαςϊν Καςτοριάσ. 

2.1.3 Ωσ θμερομθνία ζναρξθσ των προκεςμιϊν τθσ ςφμβαςθσ του αναδόχου ορίηεται θ 

θμερομθνία υπογραφισ του ςυμφωνθτικοφ. Θ ςυνολικι προκεςμία για τθν περαίωςθ τθσ ςφμβαςθσ είναι 

θ 31θ  Αυγοφςτου 2021. Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα διαλαμβανόμενα ςτα άρκρα 217 & 218 του Ν. 

4412/2016. 

Θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατακεί μζχρι  δφο (2) μινεσ φςτερα από ςχετικό 

αίτθμα του αναδόχου, που υποβάλλεται πριν από τθ λιξθ αυτισ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ 

περιπτϊςεισ, που δεν οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του αναδόχου. Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ 

ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, αν λιξει θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω 

διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν ανακζτουςα αρχι τα παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ 

κθρφςςεται ζκπτωτοσ. Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ 
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διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, και μζχρι τθ λιξθ του χρόνου παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ 

βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του Ν. 4412/2016 και το άρκρο 5.2 τθσ διακιρυξθσ. 

2.2 Εκπρόςωποι του αναδόχου 

2.2.1 Ο ανάδοχοσ γνωςτοποιεί ςτθ Δ. Υ. τθ νόμιμθ εκπροςϊπθςι του ι τουσ πλθρεξοφςιουσ. 

2.2.2 Κατά τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ο ανάδοχοσ δθλϊνει τθν ζδρα του και τον αντίκλθτό 

του. Το ςυμφωνθτικό επί ενϊςεων υπογράφεται από το νόμιμο, κοινό εκπρόςωπο, που ορίςτθκε κατά τθν 

υποβολι τθσ προςφοράσ. Σε περίπτωςθ αναδόχου ςφμπραξθσ, ωσ ζδρα του αναδόχου κεωρείται θ ζδρα 

του εκπροςϊπου τθσ. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να δθλϊνει χωρίσ κακυςτζρθςθ ςτθ Δ.Υ., τθν αλλαγι τθσ 

ζδρασ του. Μζχρι τθν υποβολι τθσ διλωςθσ κεωροφνται ιςχυρζσ οι κοινοποιιςεισ των εγγράφων τθσ Δ.Υ. 

ςτθν προθγοφμενθ ζδρα. 

2.2.3 Αντίκλθτοσ του αναδόχου ορίηεται φυςικό πρόςωπο που κατοικεί ςτθν ζδρα τθσ Δ.Υ. και 

αποδζχεται το διοριςμό του με διλωςθ που περιλαμβάνεται ςτο κείμενο τθσ ςφμβαςθσ ι υποβάλλεται με 

ιδιαίτερο ζγγραφο.  Αντίκλθτοσ δεν αποκλείεται να είναι και ο εκπρόςωποσ του αναδόχου, εφόςον 

κατοικεί ςτθν ζδρα τθσ Δ.Υ. Στον αντίκλθτο  γίνονται νόμιμα αντί του αναδόχου, οι κοινοποιιςεισ των 

εγγράφων τθσ Υπθρεςίασ. Ο ανάδοχοσ μπορεί να αντικαταςτιςει τον αντίκλθτό του, μζχρι όμωσ τθν 

υποβολι τθσ ςχετικισ διλωςθσ με τθν οποία αντικακίςταται, οι κοινοποιιςεισ των εγγράφων νομίμωσ 

γίνονται ςτο πρϊτο αντίκλθτο. Θ Δ.Υ. δικαιοφται να απαιτιςει από τον ανάδοχο τθν αντικατάςταςθ του 

αντικλιτου, αν ο τελευταίοσ δεν παραλαμβάνει τα ζγγραφα που απευκφνονται προσ τον ανάδοχο. Ο 

ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυμμορφωκεί αμζςωσ ςτθν απαίτθςθ τθσ Δ.Υ. 

2.3 Επικοινωνία – Κοινοποίθςθ εγγράφων 

Θ επικοινωνία των υπθρεςιϊν με τον ανάδοχο ςυντελείται είτε: α) με τθλεομοιοτυπία, ςφμφωνα 

με τισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2672/1998, είτε β) με όργανο τθσ Υπθρεςίασ ι οποιοδιποτε άλλο 

δθμόςιο όργανο, είτε γ) με δικαςτικό επιμελθτι, κατόπιν παραγγελίασ του αρμόδιου οργάνου είτε 

πλθρεξοφςιου νομικοφ εκπροςϊπου του, είτε δ) με θλεκτρονικό ταχυδρομείο, κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

Θ κοινοποίθςθ τθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ και τθσ απόφαςθσ ζκπτωςθσ του άρκρου 160 του Ν.4412/2016 και 

τθσ ειδικισ διαταγισ του άρκρου 159 του ίδιου νόμου, γίνεται αποκλειςτικά κατά τισ περιπτϊςεισ βϋ και 

γϋ. Για τθν κοινοποίθςθ, ςφμφωνα με τισ περιπτϊςεισ βϋ και γϋ, ςυντάςςεται ςχετικό αποδεικτικό 

επίδοςθσ. Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται ανάλογα οι οικείεσ διατάξεισ Κϊδικα Ρολιτικισ Δικονομίασ. 

2.4 Επίβλεψθ ςφμβαςθσ 

Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από τθ 

Δ/νςθ Δαςϊν Καςτοριάσ, θ οποία κα ειςθγείται ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο και ςτθν ανακζτουςα 

αρχι για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και 

ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων, λόγω μθ 

τιρθςθσ των ωσ άνω όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου και 

παράταςθ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 του Ν. 4412/2016. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με απόφαςι τθσ να ορίηει για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ ωσ 

επόπτθ, με κακικοντα ειςθγθτι, υπάλλθλο τθσ Υπθρεςίασ. Με τθν ίδια απόφαςθ δφναται να ορίηονται και 

άλλοι υπάλλθλοι τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ, ςτουσ οποίουσ ανατίκενται επιμζρουσ κακικοντα, για τθν 

παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ. Σϋ αυτι τθν περίπτωςθ ο επόπτθσ λειτουργεί ωσ ςυντονιςτισ. 

Τα κακικοντα του επόπτθ είναι, ενδεικτικά, θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ 

ςφμβαςθσ, κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Με 

ειςιγθςθ του επόπτθ θ Υπθρεςία που διοικεί τθ ςφμβαςθ μπορεί να απευκφνει ζγγραφα με οδθγίεσ και 

εντολζσ προσ τον ανάδοχο που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

ΑΘΟ 3ο  - ΡΟΣΩΡΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο ανάδοχοσ, πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν, κα περιγράψει τον ακριβι αρικμό και τα 

χαρακτθριςτικά όλου του προςωπικοφ, επιςτθμονικοφ, τεχνικοφ και βοθκθτικοφ – εργατικοφ, που 

προτίκεται να χρθςιμοποιιςει για τθν υλοποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ. Οποιαδιποτε μεταβολι ςτθν ςτελζχωςθ 
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του αναδόχου κα πρζπει να αιτιολογείται και να υπόκειται ςτθν ζγκριςθ τθσ Δ.Υ.. Τεκμαίρεται ότι θ Δ.Υ. 

αποδζχεται τα πρόςωπα αυτά, εφόςον δεν αντιλζγει γραπτϊσ. 

Θ μεταφορά του ςυνεργείου του αναδόχου ςτο πεδίο για τθ λιψθ ςτοιχείων υπαίκρου, κακϊσ και 

θ επιςτροφι αυτϊν ςτθν ζδρα κα γίνεται αποκλειςτικά με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνθ του αναδόχου.  

Το προςωπικό που κα εργάηεται είναι προςωπικό του αναδόχου και ςε καμία περίπτωςθ δεν 

αποκτά κανενόσ είδουσ ςχζςθ με το Ελλθνικό  Δθμόςιο. 

 

ΑΘΟ 4ο – ΑΜΟΙΒΘ - ΚΑΤΘΣΕΙΣ 

 Συμβατικι αμοιβι του αναδόχου είναι το ποςό τθσ οικονομικισ του προςφοράσ. 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν 

και δικαιολογθτικϊν, που προβλζπονται από τισ διατάξεισ των άρκρων 187 &  200  του Ν. 4412/2016, 

κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ που 

διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

Θ Συμβατικι αμοιβι δεν περιλαμβάνει τον Φ.Ρ.Α.. Ο φόροσ αυτόσ κα καταβάλλεται επιπλζον ςτον 

ανάδοχο, με τθν πλθρωμι κάκε λογαριαςμοφ. 

Θ ςφμβαςθ υπόκειται ςε όλεσ τισ νόμιμεσ κρατιςεισ. 

Τον ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ (όπωσ ειςφορζσ, 

οφειλζσ, τζλθ και άλλεσ πλθρωμζσ ςτα Ταμεία Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, Υγειονομικισ Ρερίκαλψθσ και 

Συντάξεων, Επαγγελματικϊν, Δθμόςιων ι άλλων φορζων, όπωσ ΕΦΚΑ,ΤΣΕΔΕ, ΡΕΔΜΕΔΕ, ΓΕΩΤΕΕ, κλπ) 

ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ 

ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Ιδίωσ βαρφνεται: α) με κράτθςθ 0,07%  θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ πλθρωμισ προ φόρων 

και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. (άρκρο 

4Ν. 4013/2011 όπωσ ιςχφει), β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου θ οποία υπολογίηεται επί τθσ 

αξίασ πλθρωμισ εκτόσ Φ.Ρ.Α., τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό 

παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ 

Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του Ν. 

4412/2016, γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων 

τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 

Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016) και δ) κακϊσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ που 

προβλζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία κατά τθν πλθρωμι του αναδόχου. 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και 

ςτθν επϋ  αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ 

νομοκεςία  παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ αξίασ (8%) επί του κακαροφ ποςοφ. 

Για τθν εκκακάριςθ τθσ δαπάνθσ ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει ςτθν Υπθρεςία κατϋ 

αίτθςθ του εργοδότθ και οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό απαιτείται από τθν ελλθνικι νομοκεςία, για 

τθν εκκακάριςθ τθσ δαπάνθσ και τθν πλθρωμι τθσ απαίτθςθσ.  

Δεν προβλζπεται θ πλθρωμι πριμ ςτθν παροφςα ςφμβαςθ. 

Δεν προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ ςτον ανάδοχο (παρ. 1δ άρκρου 72 του Ν. 

4412/2016). 

Θ ςυμβατικι αμοιβι του αναδόχου περιλαμβάνει όλεσ τισ δαπάνεσ (όπωσ ζξοδα μετακινιςεων, 

ειδικά και γενικά ζξοδα κλπ) και το επιχειρθματικό του κζρδοσ μζχρι τθν ολοκλιρωςθ και παράδοςθ των 

εργαςιϊν. Τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκεια τθσ μπορεί να γίνει υπό τουσ όρουσ και τισ 

προχποκζςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 132 του Ν. 4412/2016. 

Τα τιμολόγια του αναδόχου για τθν αμοιβι του, κακϊσ και οι πλθρωμζσ που κα διεκπεραιϊνονται 

από τον εργοδότθ, κα είναι εκπεφραςμζνα ςε ΕΥΩ και ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία. 

 

ΑΘΟ 5ο – ΡΟΙΝΙΚΕΣ ΘΤΕΣ 
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Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, 

και μζχρι λιξθσ του χρόνου παράταςθσ που χορθγικθκε, είναι δυνατόν  να επιβάλλονται εισ βάροσ του 

ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται τα 

διαλαμβανόμενα ςτο άρκρο 218 του Ν. 4412/2016 και ςτθν παρ. 5.2 τθσ διακιρυξθσ. Θ επιβολι ποινικϊν 

ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο ζκπτωτο. 

 

ΑΘΟ 6ο – ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΘΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

6.1 Γενικζσ υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ του αναδόχου 

6.1.1 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται, μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ να επαλθκεφςει όλα τα 

ςτοιχεία τα οποία ζχουν τεκεί ςτθ διάκεςι του και να υποβάλλει γραπτϊσ τυχόν επιςθμάνςεισ του και 

προτάςεισ για ςυμπλιρωςθ, τροποποίθςθ ι βελτιςτοποίθςθ των εργαςιϊν και των μεκόδων υλοποίθςθσ 

τθσ ςφμβαςθσ. Ο ζλεγχοσ των διατικζμενων ςτοιχείων με επί τόπου μετριςεισ υπάγεται ςτθν κατθγορία 

των ειδικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου, για τισ οποίεσ δεν προβλζπεται καταβολι αμοιβισ ςτον 

ανάδοχο. 

6.1.2 Ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να εκπλθρϊνει τισ υποχρεϊςεισ του, όπωσ αυτζσ προςδιορίηονται 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και τισ ευκφνεσ που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ, με επιδεξιότθτα, επιμζλεια 

και επαγγελματικι κρίςθ. Τυχόν λάκθ ι παραλείψεισ τα οποία επιςθμανκοφν, είτε ςτο ςτάδιο τθσ 

υλοποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ είτε ςτα ςτάδια του ελζγχου, τθσ επαλικευςθσ και τθσ κεϊρθςθσ από τισ 

δαςικζσ υπθρεςίεσ, κα πρζπει να διορκϊνονται από τον ανάδοχο χωρίσ άλλθ αμοιβι. 

6.1.3 Αν ο ανάδοχοσ κλθκεί από τον εργοδότθ να παρζμβει ςε υπόκεςθ μεταξφ αυτοφ (του 

εργοδότθ) και τρίτου, υποχρεϊνεται να ενεργιςει ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ. Εάν από τθ ςφμβαςθ δεν 

ςυνάγεται ο τρόποσ δράςθσ του, απευκφνεται ςτον εργοδότθ ηθτϊντασ ςχετικζσ οδθγίεσ. 

6.1.4 Με τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να επιςτρζψει ςτον εργοδότθ όλα τα 

ζγγραφα ι ςτοιχεία, που ζλαβε για τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων, κακϊσ και ότι 

άλλο ανικει ςϋ αυτόν. 

6.1.5 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προειδοποιεί εγγράφωσ τον εργοδότθ για περιπτϊςεισ 

ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων και δεν επιτρζπεται να εργάηεται παράλλθλα ςε εργαςίεσ με τισ οποίεσ 

προκφπτει τζτοια ςφγκρουςθ. 

6.1.6 Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ για τθ λιψθ μζτρων προςταςίασ του περιβάλλοντοσ  

6.1.7 Ο ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για λάκθ ι ελλείψεισ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Οι 

αξιϊςεισ του εργοδότθ κατά του αναδόχου λόγω πλθμμελοφσ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεϊν του κατά 

τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, παραγράφονται μετά τθν πάροδο εξαετίασ από τθν παραλαβι του 

αντικειμζνου ι τθν κακϋ οιονδιποτε τρόπο λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ (άρκρο 188 παρ. 1 του Ν.4412/2016) 

6.2 Άδειεσ και εγκρίςεισ 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν ζκδοςθ ι εξαςφάλιςθ, με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνεσ του, των 

κάκε είδουσ αδειϊν ι υποχρεωτικϊν παραςτατικϊν ςτοιχείων, που προβλζπονται από τθ νομοκεςία ι 

αλλαχοφ και που είναι απαραίτθτεσ προχποκζςεισ  για τθν εκτζλεςθ των κάκε είδουσ εργαςιϊν. Ρροσ 

τοφτο ο ανάδοχοσ κα πρζπει να υποβάλλει το ςχετικό αίτθμά του ςτθν, κατά περίπτωςθ, αρμόδια 

Υπθρεςία. Ραράλλθλα οφείλει να κοινοποιεί το αίτθμά του (με αντίγραφα όλων των ςυναφϊν  

δικαιολογθτικϊν) ςτθ Δ.Υ.. Θ υποχρζωςι του αυτι ιςχφει και για τισ περιπτϊςεισ αδειϊν ι υποχρεϊςεων 

χρθματοοικονομικισ φφςθσ. 

Ο εργοδότθσ ουδεμία υποχρζωςθ αναλαμβάνει για να παράςχει ςτον ανάδοχο τισ απαιτοφμενεσ 

διοικθτικζσ άδειεσ για τθ διενζργεια των πράξεων εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων. 

Πςον αφορά τισ άδειεσ που μποροφν να εκδοκοφν κατά διακριτικι ευχζρεια τθσ αρμόδιασ 

διοικθτικισ αρχισ, ο ανάδοχοσ εξακολουκεί να φζρει αποκλειςτικά τον κίνδυνο μθ ζκδοςισ τουσ.     

Κατϋ εξαίρεςθ, ο εργοδότθσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να τον ςυνδράμει, εφόςον ςυντρζχουν 

οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ 
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1. Ο νόμοσ καταλείπει ςτον εργοδότθ τθ διακριτικι ευχζρεια να παράςχει τθ ςυνδρομι αυτι ι 

όχι 

2. Θ παροχι τθσ ςυνδρομισ αυτισ δεν κα ςυνιςτοφςε κακι χριςθ τθσ διακριτικισ του ευχζρειασ 

ι κατάχρθςθ εξουςίασ. 

Ο εργοδότθσ αναλαμβάνει να παράςχει τθ ςυνδρομι του κατόπιν ςχετικοφ αιτιματοσ του 

αναδόχου και μόνο με τουσ τφπουσ και τα μζςα, που του επιτρζπει ι του επιβάλλει θ κατά περίπτωςθ 

εφαρμοςτζα για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ, διοικθτικι ι αποδεικτικι διαδικαςία. 

6.3 Ανάλθψθ ευκφνθσ από τον ανάδοχο 

Ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να αναλαμβάνει τισ νόμιμεσ ευκφνεσ του, απαλλάςςοντασ αντίςτοιχα 

τον εργοδότθ και τουσ υπαλλιλουσ του και να τον προφυλάςςει από παντοειδείσ ηθμιζσ, εξαιτίασ 

ατυχθμάτων που ςυμβαίνουν ςτο προςωπικό του. 

Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει, τόςο απζναντι τθσ Υπθρεςίασ, όςο και του προςωπικοφ, όλεσ τισ 

υποχρεϊςεισ που προκφπτουν από τθ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ, με βάςθ τθ διακιρυξθ και τα υπόλοιπα 

ςυμβατικά τεφχθ και όςεσ άλλεσ κακορίηονται από τθ ςχετικι νομοκεςία και ειδικά ςτο άρκρο138 του Ν. 

4412/2016, ςχετικά με τθν πλθρωμι και τθν αςφάλιςθ του προςωπικοφ, τθν τιρθςθ των διατάξεων τθσ 

εργατικισ νομοκεςίασ, των διατάξεων και κανονιςμϊν για τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων, τθ λιψθ όλων των 

προβλεπόμενων μζτρων αςφάλειασ και υγείασ του προςωπικοφ του κ.λ.π.. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθ λιψθ όλων των επιβαλλομζνων προλθπτικϊν μζτρων κατά των 

ατυχθμάτων και ρθτά ςυνομολογείται ότι για τυχόν ατφχθμα ςτο προςωπικό ι επί παντόσ τρίτου 

προςϊπου ι πράγματοσ, ακζραια τθν ευκφνθ φζρει αυτόσ, ο οποίοσ αναλαμβάνει και τθν ευκφνθ κάκε 

αποηθμίωςθσ. 

6.4 Εκχϊρθςθ δικαιωμάτων  ι υποχρεϊςεων – υποκατάςταςθ αναδόχου 

Θ υποκατάςταςθ / αντικατάςταςθ του αρχικοφ αναδόχου ςτο ςφνολο ι μζρουσ τθσ ςφμβαςθσ ι 

τθσ υπθρεςίασ επιτρζπεται μόνον εφόςον προβλζπεται ρθτά ςτθ ςφμβαςθ ι πλθροφνται οι προχποκζςεισ 

τθσ περίπτωςθσ δ) τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 132 του Ν. 4412/2016. Θ υποκατάςταςθ ςτισ 

περιπτϊςεισ αυτζσ γίνεται με απόφαςθ τθσ Ρ.Α. που εκδίδεται μετά από γνϊμθ του αρμόδιου Τεχνικοφ 

Συμβουλίου. 

6.5 Εμπιςτευτικότθτα 

Κακϋ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ, αλλά και μετά τθ λιξθ ι λφςθ αυτισ, ο ανάδοχοσ (και 

οι προςκτθκζντεσ του) αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να μθν γνωςτοποιιςει ςε τρίτουσ 

(ςυμπεριλαμβανομζνων των εκπροςϊπων του ελλθνικοφ και διεκνοφσ τφπου), χωρίσ τθν προθγοφμενθ 

ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ του εργοδότθ, οποιαδιποτε ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που κα περιζλκουν ςε γνϊςθ 

του κατά τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν και τθν εκ*πλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν τουσ. 

6.6 Κυριότθτα Σχεδίων και Εγγράφων 

6.6.1 όλα τα ζγγραφα (ςχζδια, πίνακεσ, φφλλα περιγραφισ, ςτοιχεία κλπ), που κα ςυνταχκοφν από 

τον ανάδοχο ( και τουσ προςκτθκζντεσ του) ςτα πλαίςια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, κα ανικουν ςτθν 

ιδιοκτθςία του εργοδότθ, κα είναι πάντοτε ςτθ διάκεςθ των νόμιμων εκπροςϊπων του κατά τθ διάρκεια 

ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ και κα παραδοκοφν ςϋ αυτόν, ςτον χρόνο που προβλζπεται ςτο νόμο και ςτθ 

ςφμβαςθ ι αλλιϊσ κατά τθν κακϋ οιονδιποτε τρόπο λιξθ ι λφςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

6.6.2 Θ υποχρζωςθ του αναδόχου να παραδϊςει αρχεία με ςτοιχεία ςε θλεκτρονικι μορφι 

υποχρεωτικά κα τα ςυνοδεφει με ζγγραφθ τεκμθρίωςθ και με οδθγίεσ για τθν ανάκτθςθ / διαχείριςι τουσ. 

6.7 Τεκμθρίωςθ ςτοιχείων από Θλεκτρονικό Υπολογιςτι (Θ/Υ) 

Οι κάκε είδουσ υπολογιςμοί ι τα οποιαδιποτε ςτοιχεία, που κα προκφπτουν από επεξεργαςία ςε 

Θ/Υ, από τον ανάδοχο ι τουσ προςκτθκζντεσ του) ι από τισ υπθρεςίεσ του εργοδότθ με τθν βοικεια / 

κακοδιγθςθ του αναδόχου, κα ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από αναλυτικό υπόμνθμα, που κα 

περιλαμβάνει: 

 Τθν ονομαςία του λογιςμικοφ που χρθςιμοποιικθκε και τα ςτοιχεία του ςυντάκτθ και του 
ιδιοκτιτθ του. 
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 Σε περίπτωςθ υπολογιςμϊν, με τθν περιγραφι των μεκόδων, των παραδοχϊν 
υπολογιςμοφ, του τρόπου ςυμπλιρωςθσ των δεδομζνων, ζτςι ϊςτε οι αντίςτοιχοι 
υπολογιςμοί να μποροφν να ελεγχκοφν με άλλεσ κλαςικζσ μεκόδουσ ι άλλα προγράμματα.  

6.8 Κυριότθτα και χριςθ του λογιςμικοφ του αναδόχου 

6.8.1 Τα προγράμματα Θ/Υ (λογιςμικό), τα οποία κα χρθςιμοποιιςει ο ανάδοχοσ για τθν εκτζλεςθ 

των υπθρεςιϊν και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του, υποχρεοφται να τα κζςει ςτθ διάκεςθ 

του εργοδότθ όποτε του ηθτθκεί. 

6.8.2 Θ κυριότθτα των προγραμμάτων αυτϊν παραμζνει ςτον ανάδοχο, ζχει όμωσ ο εργοδότθσ το 

δικαίωμα να τα χρθςιμοποιεί, χωρίσ οικονομικι επιβάρυνςθ και χωρίσ περιοριςμοφσ για κζματα 

που ςχετίηονται με το αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

6.9 Φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του αναδόχου 

6.9.1 Ο ανάδοχοσ (και ςε περίπτωςθ ζνωςθσ όλα τα μζλθ τθσ) υποχρεοφται να εκπλθρϊνει τισ 

κατά κείμενεσ διατάξεισ φορολογικζσ του υποχρεϊςεισ και ενδεικτικά: 

 Τθν υποχρζωςθ εγγραφισ ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Υ. και υποβολισ των αναγκαίων 
δθλϊςεων φορολογίασ ειςοδιματοσ, Φ.Ρ.Α.  κλπ, 

 Τθν τιρθςθ βιβλίων ςφμφωνα με τθν ελλθνικι νομοκεςία, 

 Τθν πλθρωμι φόρου ειςοδιματοσ ι άλλων τελϊν και τθν εκπλιρωςθ των 
υποχρεϊςεϊν του για τθν καταβολι των εργοδοτικϊν ειςφορϊν των 
εργαηομζνων του. 

6.9.2 Ρροκειμζνου να αποφευχκεί θ διπλι φορολογία του ειςοδιματοσ τυχόν αλλοδαπϊν 

επιχειριςεων του αναδόχου, αυτόσ αναλαμβάνει να προςκομίςει ςτον εργοδότθ όλα τα ςχετικά 

δικαιολογθτικά ζγγραφα, που απαιτοφνται από τισ αρμόδιεσ ελλθνικζσ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ. 

6.10 Αςφαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ του αναδόχου για το προςωπικό του 

Ο ανάδοχοσ (και ςε περίπτωςθ ζνωςθσ τα μζλθ τθσ) υποχρεοφται να εκπλθρϊνει τισ υποχρεϊςεισ 

του, που απορρζουν από τθν κείμενθ για τθν κοινωνικι αςφάλιςθ νομοκεςία (ςε ΕΦΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, 

κλπ), για το προςωπικό που κα απαςχολιςει για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

6.11 Απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ 

Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ για τθ λιψθ όλων των προβλεπόμενων μζτρων και τθν τιρθςθ 

των διατάξεων τθσ εργατικισ νομοκεςίασ, των διατάξεων και κανονιςμϊν περί αςφάλειασ και 

υγείασ και περί πρόλθψθσ ατυχθμάτων ςτο προςωπικό του ι ςτο προςωπικό του φορζα του 

ζργου ι ςε οποιονδιποτε τρίτο, ϊςτε να εξαλείφονται ι να ελαχιςτοποιοφνται οι κίνδυνοι 

ατυχθμάτων ι επαγγελματικϊν αςκενειϊν κατά τθ φάςθ υλοποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ (Ρ.Δ. 305/96 

(αρ. 7-9), Ν. 4412/2016 (αρ. 138 παρ. 7), Ν. 3850/2010 (αρ. 42,43_, κλπ). 

Σχετικά με τθ λιψθ μζτρων αςφάλειασ είναι υποχρεωμζνοσ να εκπονεί με ευκφνθ του κάκε 

ςχετικι μελζτθ και να λαμβάνει όλα τα ςχετικά μζτρα. Ο ανάδοχοσ υπζχει τθν πλιρθ και 

αποκλειςτικι ευκφνθ για κάκε ηθμία που προκαλείται προσ οιονδιποτε από τθν παράβαςθ των 

παραπάνω υποχρεϊςεων, ευκυνόμενοσ, εκτόσ των άλλων, και για τθν καταβολι των ςχετικϊν 

αποηθμιϊςεων. 

Ο ανάδοχοσ οφείλει να λαμβάνει όλα τα μζτρα προςταςίασ, ςφμφωνα με τθ εκάςτοτε ιςχφουςα 

νομοκεςία. 

6.12 Δθμοςιοποίθςθ – Ανακοινϊςεισ ςτον τφπο 

Ο ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να προβαίνει, χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ του 

εργοδότθ, άμεςα ι ζμμεςα, ςε δθμόςιεσ ι διά του τφπου ανακοινϊςεισ ςχετικά με τθ ςφμβαςθ ι 

τον εργοδότθ. 

 

ΑΘΟ 7ο – ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΕΓΟΔΟΤΘ 

7.1 Ραροχι υφιςτάμενων ςτοιχείων 
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Ο εργοδότθσ υποχρεοφται να παρζχει ςτον ανάδοχο, χωρίσ επιβάρυνςθ, όλεσ τισ πλθροφορίεσ 

που αφοροφν τθ ςφμβαςθ, εφόςον είναι διακζςιμεσ και δεν ζχει κϊλυμα να τισ παραδϊςει. 

 

ΑΘΟ8ο ΜΑΤΑΙΩΣΘ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ δεν δθμιουργεί κανζνα δικαίωμα ςτουσ ενδιαφερόμενουσ. 
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

 

Ονομαςία Τράπεηασ / Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ......................................................................... 

Κατάςτθμα............................................................................................. 

Θμερομθνία Ζκδοςθσ.......... 

Ευρϊ.................................… 

Ρροσ  Δ/νςθ Δαςϊν Καςτοριάσ, Διοικθτιριο ΤΚ 521 00  ΑΦΜ 997908860  Δ.Ο.Υ. ΑϋΙωαννίνων 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ Α..................ΕΥΩ ….. 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα με τθν παροφςα επιςτολι θ οποία παρζχεται ανζκκλθτα και 

ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, του ποςοφ των ….(ολογράφωσ το 

ποςό)… ευρϊ (….αρικμθτικϊσ το ποςό… €) υπζρ τ… ……………………………………………………., Δ/νςθ ………………………, με 

ΑΦΜ ………………. για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ με αρικμό………. Συνολικισ αξίασ ……….. που αφορά 

τθν παροχι Τεχνικϊν & λοιπϊν ςυναφϊν Επιςτθμονικϊν Υπθρεςιϊν για τισ «Βοθκθτικζσ εργαςίεσ για τθ ςφνταξθ 

Διαχειριςτικισ μελζτθσ του Δθμόςιου Δαςικοφ Συμπλζγματοσ Βόρειου Γράμμου (υπολογιςμόσ ογκομετρικϊν & 

προςαυξθτικϊν ςτοιχείων)»» ςφμφωνα με τθν υπϋ αρικμ. 158320/8-12-2020 προκιρυξθ. 

Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ υποχρεϊςεισ τ.. εν λόγω που απορρζουν από τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ανωτζρω 

ςφμβαςθσ κακϋ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ. Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι 

μερικά χωρίσ καμιά από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ 

εντόσ πζντε (5) θμερϊν, από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ, με τθν 

προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν........................................... 

Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και τα ΝΡΔΔ 

ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει κακοριςκεί από το 

Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ. 

 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ – Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο (Πξνζαξκνζκέλν από ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή) 

 

Πξνο: ηνλ Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ 

Πξνζθνξά ηνπ ……………………………………... κε έδξα ……………………. Οδόο………………………….. 

Αξηζκόο…………. Σ.Κ. ………………….. e-mail ………………………………………………… 

γηα ηελ παξνρή Σερληθώλ & ινηπώλ ζπλαθώλ Δπηζηεκνληθώλ ππεξεζηώλ γηα ηηο: «Βοθκθτικζσ 

εργαςίεσ για τθ ςφνταξθ Διαχειριςτικισ μελζτθσ Δθμόςιου Δαςικοφ Συμπλζγματοσ Βόρειου Γράμμου 

(Υπολογιςμόσ ογκομετρικϊν και προςαυξθτικϊν ςτοιχείων)»  » 

κε αλαζέηνπζα αξρή ηελ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΑΩΝ ΚΑΣΟΡΙΑ 

θαη εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ ηελ 22
α
  Γεθεκβξίνπ 2020 
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Αφοφ ζλαβα γνϊςθ των όρων τθσ αρ. πρωτ. 158320/8-12-2020 τθσ Διακιρυξθσ Δθμοπραςίασ 

και των λοιπϊν ςτοιχείων Δθμοπράτθςθσ κακϊσ και των ςυνκθκϊν εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ  

αυτισ, δθλϊνω ότι αποδζχομαι πλιρωσ και χωρίσ καμία επιφφλαξθ όλουσ τουσ όρουσ και 

προςφζρω το παρακάτω ποςοςτό ζκπτωςθσ επί των τιμϊν του Τιμολογίου τθσ Υπθρεςίασ: 

 

Γηα ηελ ππεξεζία «Βοθκθτικζσ εργαςίεσ για τθ ςφνταξθ Διαχειριςτικισ μελζτθσ Δθμόςιου 

Δαςικοφ Συμπλζγματοσ Βόρειου Γράμμου (Υπολογιςμόσ ογκομετρικϊν και προςαυξθτικϊν 

ςτοιχείων)»   

 

Ρ  Ο Σ Φ Ε Ω Ε Κ Ρ Τ Ω Σ Θ  
 

ΑΙΘΜΘΤΙΚΩΣ  

ΟΛΟΓΑΦΩΣ  

 

Καςτοριά ……………………. 

 

Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 

 

 

(Σφραγίδα – Υπογραφι 

 

ΕΓΚΙΘΘΚΕ 

Θ Αν. Ρροϊςταμζνθ Δ/νςθσ Δαςϊν Καςτοριάσ 

 

 

Αργυροφλα Ηθςοποφλου 

Δαςολόγοσ 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΣΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΗΠΕΙΡΟΤ- ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΩΝ & 

ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΩΝ ΚΑΣΟΡΙΑ 

  

ΠΑΡΟΦΗ ΣΕΦΝΙΚΩΝ & 

ΛΟΙΠΩΝ ΤΝΑΥΩΝ 

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ 

ΤΠΗΡΕΙΩΝ: 
 
 

«Βοθκθτικζσ εργαςίεσ για τθ ςφνταξθ 

Διαχειριςτικισ μελζτθσ Δθμόςιου Δαςικοφ 

Συμπλζγματοσ Βόρειου Γράμμου (Υπολογιςμόσ 

ογκομετρικϊν και προςαυξθτικϊν ςτοιχείων)»   

CPV: 77231300-1 Υπθρεςίεσ Διαχείριςθσ Δαςϊν 

ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: 

 

Ριςτϊςεισ ΣΑΕ 584 του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων 

Επενδφςεων ζτουσ  2020 

Ενάρικμο ζργο 2014ΣΕ58400008  

  Γαπάλε: 25.000,00 Δπξώ κε ΦΠΑ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ: ΣΔΤΓ (Πξνζαξκνζκέλν από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή) 

 

ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (TEΥΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα1  και τθ διαδικαςία 

ανάκεςθσ 

Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ 

ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 

φορζα (αφ) 

- Ονομαςία: *ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΔΑΣΩΝ ΚΑΣΤΟΙΑΣ+ 

- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : *50201+ 

- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: *ΔΙΟΙΚΘΤΘΙΟ ΚΑΣΤΟΙΑ ΤΚ52100+ 

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *ΦΙΛΙΡΡΟΣ ΣΑΑΦΘΣ + 

- Τθλζφωνο: *2467022995] 

- Θλ. ταχυδρομείο: *daskast@apdhp-dm.gov.gr - sarafisfil@apdhp-dm.gov.gr] 

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): [www.apdhp-dm.gov.gr] 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: «Βοθκθτικζσ εργαςίεσ για τθ ςφνταξθ 

Διαχειριςτικισ μελζτθσ Δθμόςιου Δαςικοφ Συμπλζγματοσ Βόρειου Γράμμου (Υπολογιςμόσ 

ογκομετρικϊν και προςαυξθτικϊν ςτοιχείων)»   

CPV  77231300-1 Υπθρεςίεσ Διαχείριςθσ Δαςϊν 

- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: [………………………….] 

- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *υπθρεςίεσ] 

- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *ΟΧΙ+ 

- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): *……+ 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ ΑΡΟ 

ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ 
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Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία:  

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 

του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 

εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 

απαιτείται και υπάρχει  

 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:  

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι2 : 

Τθλζφωνο: 

Θλ. ταχυδρομείο: 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 

δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 

ι μεςαία επιχείρθςθ3; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ 

αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο 

οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο 

εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»4 ι 

προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο 

πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ 

απαςχόλθςθσ; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 

εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 

εργαηομζνων; 

Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 

κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με 

αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων 

ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 

εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 

εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 

ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 

ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ 

Εάν ναι: 

Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 

παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 

απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 

μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 
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περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 

ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  

α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 

του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 

εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 

β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 

πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 

βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 

κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 

κατάλογο5: 

δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα 

απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 

Εάν όχι: 

Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 

πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 

ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ 

εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 

ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 

προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 

παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 

δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 

ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 

μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 

ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 

δωρεάν; 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

 

 

 

α) *……+ 

 

 

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 

γ) *……+ 

 

 

 

δ) *+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) *+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 

κοινοφ με άλλουσ6; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΣΕΤΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 

οικονομικοφσ φορείσ. 
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Εάν ναι: 

α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα 

ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   (επικεφαλισ, 

υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα κακικοντα …): 

β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 

φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 

ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 

α) *……+ 

 

 

 

β) *……+ 

 

 

γ) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι 

των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 

φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

 

 

1. 

 

2. 

 

 

 





 

 

  - 57 - 

 

  

 

 

 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 

αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ 

διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 

τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 

*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 

ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 

τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 
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Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΕΩΝ7  

ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ 

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 

ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 

προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 

επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 

ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 

κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Πχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΣΕΤΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ 

Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, 

δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, 

είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον 

ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι 

τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, 

παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε 

ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 

φορζασ  

ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ 

(Θ παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από 

τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 

οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 

υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Πχι 

 

Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 

τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:  

*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του 

άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  προτίκεται να ανακζςει 

ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ 

ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που 

προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται 

ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε 

υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ8 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

 ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ9· 

 δωροδοκία10,11· 

 απάτθ12· 

 τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ13· 

 νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ14· 

 παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων15. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ 

εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 

οποιουδιποτε προςϊπου16 το οποίο είναι 

μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 

εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 

ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 

παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 

καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 

πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 

οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 

αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+17 

Εάν ναι, αναφζρετε18: 

α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 

προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 

αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 

καταδίκθσ, 

β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 

γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 

καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 

α) Θμερομθνία:*   +,  

ςθμείο-(-α): *   +,  

λόγοσ(-οι):*   + 

 

β) *……+ 

γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ και 
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ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+19 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 

φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(«αςηοκάθαπζη»)
20

; 

*+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν21: 

*……+ 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 

τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 

πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ22, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 

οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 

 

 

Εάν όχι αναφζρετε:  

α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 

γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 

υποχρεϊςεων; 

1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 

- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 

δεςμευτικι; 

- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 

ζκδοςθσ απόφαςθσ 

- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 

εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 

διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 

2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 

δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 

υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 

φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 

προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 

διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;23 

ΦΟΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 

καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 24 

*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 

αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 

ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 

του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 

εργατικοφ δικαίου25; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα 

που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά 

τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου αποκλειςμοφ 

(«αυτοκάκαρςθ»); 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 

οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ26 

: 

α) πτϊχευςθ, ι  

β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 

γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 

δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 

από το δικαςτιριο, ι 

ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ, ι  

ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 

δραςτθριοτιτων, ι  

η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 

προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 

προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 

Εάν ναι: 

- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 

- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 

ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 

εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 

τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 

μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 

επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 

αυτζσ τισ περιςτάςεισ27  

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
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ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Έσει διαππάξει ο οικονομικόσ φορζασ 

ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα28; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

[.......................] 

 

 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 

αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*..........……+ 

Έσει ζςνάτει ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 

ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 

αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Γνυπίζει ο οικονομικόρ θοπέαρ ηην ύπαπξη 

ηςσόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων29, λόγω τθσ 

ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

*.........…+ 

Έσει παπάζσει ο οικονομικόρ θοπέαρ ή 

επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 

ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 

φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 

προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 

ςφμβαςθσ30; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 

επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια31 κατά τθν 

εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 

προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 

*+ Ναι *+ Πχι 
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προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 

φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 

παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 

πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 

ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 

κυρϊςεισ;  

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

 

 

 

 

 

 

*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 

αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 

επιβεβαιϊςει ότι: 

α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 

δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 

που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 

απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 

πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 

β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 

γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 

κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 

απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 

αρχι/ανακζτοντα φορζα  

δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 

ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 

αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 

ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 

εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 

του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 

αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 

ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 

αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 

επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  

*+ Ναι *+ Πχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ 

Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που 

ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/200532: 

Απάντθςθ: 

Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ 

παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 

αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*……+ 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ 

φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι 

ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του 

Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 

κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 

επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 

προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ 

ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ 

ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα 

που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 

εγκατάςταςισ33
; του: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 

Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ 

φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να 

ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ 

υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και 

δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:  

* …+ *+ Ναι *+ Πχι 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+ 
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 

ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ: 

1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν 

του οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό 

οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ : 

και/ι, 

1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 

οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που 

απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι ο εξισ 34: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

 

 

 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  

*……+,*……+*…+νόμιςμα 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν 

του οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό 

τομζα που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και 

προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για 

τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται 

είναι ο εξισ: 

και/ι, 

2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 

οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον 

αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 

τθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισ35: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

 

 

 

 

 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  

*……+,*……+*…+ νόμιςμα 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

3) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά 

με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν 

*…................................…+ 
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είναι διακζςιμεσ για ολόκλθρθ τθν 

απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν 

θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ 

δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ: 

4)Πςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ 

αναλογίεσ36 που ορίηονται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 

τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει 

ότι οι πραγματικζσ τιμζσ των απαιτοφμενων 

αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

(προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασ-

αναλογία μεταξφ x και y37 -και θ αντίςτοιχθ 

αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

5) Το αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι 

κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του 

οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ: 

Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……+*…+νόμιςμα 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

6) Πςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι 

χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ 

(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ 

δθλϊνει ότι: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να 

ζχει προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……..........+ 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 
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Γ: Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα  

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 

οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ38, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα 

ακόλουκα ζργα του είδουσ που ζχει 

προςδιοριςτεί: 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 

καλι  εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των 

ςθμαντικότερων εργαςιϊν διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ 

1β) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 

προμθκειϊν και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 

υπθρεςιϊν: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ39, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ 

ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν 

του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει 

παράςχει τισ ακόλουκεσ κυριότερεσ 

υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί: 

Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου 

αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ 

παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσ40: 

ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ 

2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 

χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 

προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 

υπθρεςίεσ41, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον 

ζλεγχο τθσ ποιότθτασ: 

Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, 

ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 

χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 

προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ υπθρεςίεσ 

για τθν εκτζλεςθ του ζργου: 

ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ 

3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον 

ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα 

ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ 

ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ 

που διακζτει είναι τα ακόλουκα:  

ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ 

4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ 
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εφαρμόςει τα ακόλουκα ςυςτιματα 

διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και 

ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα 

παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα 

ι υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται 

ςε κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό: 

Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ 

διενζργεια ελζγχων42 όςον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ 

ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και, 

εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα 

μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει 

κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνει για τον 

ζλεγχο τθσ ποιότθτασ; 

 

 

 

 

ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ 

6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και 

επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον 

εργολάβο, 

και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που 

ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ 

ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ) 

β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του: 

 

 

ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ 

7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 

εφαρμόηει τα ακόλουκα μζτρα 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν 

εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ 

8) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 

δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο 

αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά 

τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:  

ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ 

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι 

του τα κατάλλθλα μθχανιματα, 

εγκαταςτάςεισ και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν 

εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 

10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να 

ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι 

υπεργολαβίασ43 το ακόλουκο τμιμα (δθλ. 

ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ 

11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν :  
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Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα 

απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι 

φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα 

προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να 

ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ· 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ 

δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα 

απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 

 

 

 

 

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει 

τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν 

εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου 

ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων 

ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ 

καταλλθλότθτα των προϊόντων, 

επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία 

ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ 
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Δ: Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ  

ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ 

ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι 

τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και 

πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 

προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 

από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 

βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ 

για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 

προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 

από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 

βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα 

ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ 

διαχείριςθσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι 

πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Μζροσ V: Ρεριοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων 

φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 

εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα προςκλθκοφν να υποβάλουν 

προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να 

ςυνοδεφονται από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ 

αποδεικτικϊν εγγράφων, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται 

ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ ανταγωνιςτικοφ 

διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον: 

Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

Περιοριςμόσ του αρικμοφ Απάντθςθ: 

Ρλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ 

κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 

εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ 

των υποψθφίων με τον ακόλουκο τρόπο: 

Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι 

λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, 

αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν ο 

οικονομικόσ φορζασ διακζτει τα απαιτοφμενα 

ζγγραφα: 

Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι 

λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων 

διατίκενται θλεκτρονικά44, αναφζρετε για το 

κακζνα: 

*….+ 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Πχι45 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+46 
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Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – 

IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν 

ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 

κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που 

αναφζρονται47, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 

δωρεάν48. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει 

πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το 

αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Συποποιθμζνου Εντφπου Τπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ 

ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ 

δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    
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1 

 Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα 

αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 
2
 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

3
 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και των 

μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ 

ςκοποφσ.  

 Ρολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο 

ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ 

κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν 

λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια 

ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 
4
 Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 

ατόμων. 
5
 Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

6
 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

7
  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με 

τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του 

Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν 

ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ 

υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 
8
 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι 

θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, 

όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  
9
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για 

τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 
10

 Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 
11

 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται 

υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) 

και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 
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για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ 

διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ φμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για 

τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β 

αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 
12

 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των 

Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  
όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ 

τθσ φµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των 

ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 
13

 Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν 

θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 
14

 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ 

Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 

νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 

25.11.2005, ς.15) 
 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ 

εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 
15

 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 5θσ 

Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των 

κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 

15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και 

καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 
16

 Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και 

προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον 

Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του 

άρκρου 73 ) 
17

 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
18

 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
19

 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

20 Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο 

αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  
21

 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ, 

ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  
22

 Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 

υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν 

επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  
23

 Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι 

αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι 

προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά 

ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ 

ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 

καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει 
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μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ 

αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  
24

 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
25

 Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ 

διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 
26

 . Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ 

(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 
27

 Άρκρο 73 παρ. 5. 
28

 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το 

ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
29

 Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
30

 Ρρβλ άρκρο 48. 
31

  Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 
32

 Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ εκτόσ ΦΡΑ 

(άρκρο 79 παρ. 2). Ρρβλ  και άρκρο 375 παρ. 10. 
33

 Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ 

οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Ραράρτθμα αυτό. 
34

  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  
35

  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  
36

 Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  
37

 Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  
38

 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ  που 

υπερβαίνει τα πζντε ζτθ. 
39

 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που 

υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 
40

 Ρρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ όςο και 

ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 
41

 Πςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ του 

οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ 

II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ. 
42

 Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ ονόματόσ τθσ από 

αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ ι ο πάροχοσ υπθρεςιϊν. 
43

 Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό 

μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε 

κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.  
44

 Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ. 
45

 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
46

 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
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47

 Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 
48

 Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν 

ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να 

ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  




