
 
 
 

                                                           Δράμα   27 Δεκεμβρίου   2019 
                                                     Αρικμ. πρωτ.:  20010 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΔΑΩΝ ΚΑΙ 

ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ 

Δ/ΝΗ  ΔΑΩΝ ΔΡΑΜΑ 

ΔΑΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑ 

 

ΕΡΓΑΙΕ: «Κατεδαφίςεισ αυκαιρζτων καταςκευϊν ςε 
δάςθ , δαςικζσ και αναδαςωτζεσ εκτάςεισ 
ςτθν περιοχι ευκφνθσ Δαςαρχείου 
Δράμασ»  

CPV: 90720000-0 Προςταςία Περιβάλλοντοσ 
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τροποποιικθκε με τθν αρικμ. 
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Tο Δαςαρχείο Δράμασ 
 

δδ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι   
 

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΕΡΓΑΙΩΝ: 
 

«Κατεδαφίςεισ αυκαιρζτων καταςκευϊν ςε δάςθ , δαςικζσ και αναδαςωτζεσ εκτάςεισ 
ςτθν περιοχι ευκφνθσ Δαςαρχείου Δράμασ» 

 
Προχπολογιςμοφ 4.530,03 ευρϊ  (με Φ.Π.Α.), 

 
που κα διεξαχκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ  

α) Ν. 4412/2016  

β) Ρ.Δ. 437/81 (Αϋ120) «περί Μελζτθσ και Εκτζλεςθσ Δαςοτεχνικϊν Ζργων»  

γ) τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και  

καλεί 

τουσ ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ να υποβάλουν προςφορά για τθν ανάδειξθ 

αναδόχου διενζργειασ εκτζλεςθσ τθσ ανωτζρω εργαςίασ. 





 

Άρθρο 1: Ανακζτουςα Αρχι - τοιχεία επικοινωνίασ 

Ανακζτουςα Αρχι ꞉ Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Μακεδονίασ Θράκθσ – Δαςαρχείο Δράμασ  
Με τθν αρικ. 3858/29-3-2019 (ΑΔΑ: ΩΔΩΓΟΙΥ-9ΞΧ)  Απόφαςθ Συντονιςτι Α.Δ.Μ.Θ., 

ορίςτθκε θ Ρροϊςταμζνθ Αρχι, θ Διευκφνουςα υπθρεςία και το Τεχνικό Συμβοφλιο ꞉  
Προϊςταμζνθ Αρχι ꞉ Δ/νςθ Δαςϊν Δράμασ        Διευκφνουςα Τπθρεςία ꞉ Δαςαρχείο Δράμασ 

Οδόσ                        ꞉ Αγίου Κωνςταντίνου 1         Οδόσ                                ꞉ Αγίου Κωνςταντίνου 1 

Σαχ. Κωδ.                ꞉ 66133                                      Σαχ. Κωδ.                       ꞉ 66133 

Σθλ.                         ꞉ 2313309870                            Σθλ.                                 ꞉ 2313309890 

Fax                          ꞉ 2521057717                             Fax                                   ꞉ 2521057705 

E-MAIL                    ꞉ ddas-dra@damt.gov.gr         E-MAIL                            ꞉ das-dra@damt.gov.gr 
 

Τεχνικό Συμβοφλιο είναι το Τεχνικό Συμβοφλιο Ζργων τθσ Ρ.Ε. Δράμασ. 
 

Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτα γραφεία του Δαςαρχείου Δράμασ, τθν 5/3/2020    θμζρα 
Ρζμπτθ και ϊρα 10:00 π.μ., (ϊρα λιξθσ επίδοςθσ προςφορϊν από τουσ ςυμμετζχοντεσ) 
ενϊπιον τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. 
 
Εφόςον θ ανωτζρω υπθρεςία μεταςτεγαςκεί κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ι 
εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ, κα δθλωκοφν άμεςα τα νζα ςτοιχεία ςτουσ 
ενδιαφερόμενουσ/προςφζροντεσ ι ςτον ανάδοχο. 
 
 

Άρκρο 2: Παραλαβι εγγράφων ςφμβαςθσ και τευχϊν  
 
1. Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν ζννοια τθσ περιπτ. 14 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του 
Ν. 4412/2016 για τον παρόντα διαγωνιςμό είναι κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα: 
 
α) θ προκιρυξθ ςφμβαςθσ όπωσ δθμοςιεφτθκε ςτο ΚΗΜΔΗΣ, 
β) θ παροφςα διακιρυξθ - ςυγγραφι υποχρεϊςεων, 
γ) το τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (ΤΕΥΔ) για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ 
ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν, το οποίο εγκρίκθκε με τθν υπ' αρικ. 158/2016 
Απόφαςθ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016). 
δ) το ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ, 
ε) το τιμολόγιο, 
ςτ) προμζτρθςθ-προχπολογιςμόσ 
η) τεχνικι ζκκεςθ 
 
2. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν ακόμα, με δικά τουσ ζξοδα, να λάβουν γνϊςθ των εγγράφων 
τθσ ςφμβαςθσ ςτα γραφεία του Δαςαρχείου Δράμασ κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. 
Μποροφν επίςθσ να λάβουν αντίγραφα αυτϊν με δαπάνεσ και φροντίδα τουσ. 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. Η υπθρεςία αποςτζλλει τα ηθτθκζντα ςτοιχεία μζςω των Ελλθνικϊν Ταχυδρομείων ι 
ιδιωτικϊν εταιρειϊν μεταφοράσ αλλθλογραφίασ και χωρίσ να φζρει ευκφνθ για τθν ζγκαιρθ 
άφιξθ τουσ ςτον ενδιαφερόμενο. 
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να καλοφν ςτο τθλζφωνο 2313309894-895-
883 
Αρμόδιοι υπάλλθλοι: Γεωργία Αρναοφτογλου, Ραντελισ Κωνςταντινίδθσ και Δθμθτριάδου 
Σταυροφλα 





 
 

Άρκρο 3: Αντικείμενο του διαγωνιςμοφ 
1. Ο διαγωνιςμόσ αφορά τισ εργαςίεσ που ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν εγκεκριμζνθ, με τθν  
αρ. 19343/11-12-2019 Απόφαςθ Δ/νςθσ Δαςϊν Δράμασ τεχνικι περιγραφι –-τιμολόγιο-
προμζτρθςθ και προχπολογιςμό  εργαςιϊν με τίτλο: «Κατεδαφίςεισ αυκαιρζτων 
καταςκευϊν ςε δάςθ , δαςικζσ και αναδαςωτζεσ εκτάςεισ ςτθν περιοχι ευκφνθσ 
Δαςαρχείου Δράμασ» και ςυνίςταται ςε εργαςίεσ κατεδάφιςθσ διάςπαρτων κτιςμάτων ςε 
όλθ τθν περιοχι ευκφνθσ του Δαςαρχείου Δράμασ. Η κατεδάφιςθ αφορά ςυνολικά μία  
περιοχι  με 3 ςυνολικά αυκαίρετα κτίρια . 

          Επίςθσ αντικείμενο αποτελεί και θ μεταφορά και θ διάκεςθ των προϊόντων κατεδαφίςεων        
          ςε ειδικά αδειοδοτθμζνουσ χϊρουσ ςε ςυνεργαςία με αδειοδοτθμζνεσ μονάδεσ διαχείριςθσ   
           Α.Ε.Κ.Κ. και με τα κατάλλθλα για το ςκοπό αυτό μεταφορικά μζςα, κακϊσ και θ πλιρθσ και  
           κατάλλθλθ αποκατάςταςθ του περιβάλλοντοσ ςτθν πρότερα κζςθ ςτθν περιοχι των  
           εργαςιϊν κατεδάφιςθσ.  

Οι  εργαςίεσ  κα εκτελεςτοφν ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ επιβλζπουςασ αρχισ και μζχρι 
τθν κάλυψθ του προχπολογιςμοφ τεχνικισ ζκκεςθσ, με βάςθ τθν  χρθματοδότθςθ 
(4.530,03€ με Φ.Ρ.Α. 24%) και ζωσ τισ ποςότθτεσ τθσ τεχνικισ ζκκεςθσ.  
2. Δε γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για μζροσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  
3. Επιςθμαίνεται ότι, για λόγουσ διαφάνειασ και ίςθσ μεταχείριςθσ αυτϊν που ςυμμετζχουν 
ςτον διαγωνιςμό, το φυςικό και οικονομικό 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. 

Ριο ςυγκεκριμζνα οι εργαςίεσ τθσ εν λόγω διακιρυξθσ αφοροφν τθν εδαφικι  περιοχι 
ευκφνθσ Δαςαρχείου Δράμασ ,όπωσ αυτό οριοκετείται. 
Οι εργαςίεσ που κα εκτελεςτοφν αναλφονται ςτθν Τεχνικι Ζκκεςθ που είναι αναπόςπαςτο 
μζροσ τθσ παροφςασ. 

 
Άρκρο 4: Δαπάνθ τθσ ςφμβαςθσ (Προχπολογιςμόσ τθσ ςφμβαςθσ – Σιμολόγιο)  

Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςε  4.530,03Ευρϊ και αναλφεται ςε: 
Κακαρι αξία:          3.653,25 € 
Φόροσ Προςτικζμενθσ Αξίασ (24%):           876,78 € 
 
Ωσ τιμζσ εκκίνθςθσ του διαγωνιςμοφ ορίηονται οι τιμζσ του Τιμολογίου Εφαρμογισ τθσ 
εγκεκριμζνθσ τεχνικισ ζκκεςθσ-προχπολογιςμοφ: 

α/α Είδος Εργαζίας - Υλικών Άρθρο 
Άρθρο 

Αναθεώρη
ζης 

Είδος 
Μονάδας 

Τιμή 
Μονάδας                

€ 

1 Καθαιπέζειρ πλινθοδομών 22.04 ΟΙΚ-2222 m3 15,70 

2 
Καθαίπεζη ζηοισείων καηαζκεςών από 
οπλιζμένο ζκςπόδεμα με ηη σπήζη 
ζςνήθοςρ κποςζηικού εξοπλιζμού 

22.15.01 ΟΙΚ-2226 m3 56,00 

3 Καθαίπεζη μεηαλλικών καηαζκεςών 22.56 ΟΙΚ-6102 kg 0,35 

4 Καθαίπεζη Επικεπαμώζεων  22.22.01 ΟΙΚ-2241 m2 6,70 

5 
Αποξήλωζη ξύλινων ή ζιδηπών 
κοςθωμάηων 

22.45 ΟΙΚ-2275 m2 16,80 





6 
Καθαίπεζη θέπονηορ οπγανιζμού 
ξύλινηρ ζηέγηρ 

22.51 ΟΙΚ-5276 m3 56,00 

7 
Αποξήλωζη μεηαλλικών θύλλων 
επιζηέγαζηρ 

22.52 ΟΙΚ-2275 m2 2,60 

8 
Φοπηοεκθόπηωζη ςλικών επί 
αςηοκινήηος με μησανικά μέζα 

10.01.02 ΟΙΚ-1104 ton 1,65 

9 
Μεηαθοπά με αςηοκίνηηο δια μέζος 
οδών καλήρ βαηόηηηαρ 

10.07.01 ΟΙΚ-1136 ton*km 0,35 

10 
Τιμέρ ειζθοπάρ ςλικών καηεδαθίζεων 
–αποκαηαζηάζεων (μικηά) 

Τιμή 
εμποπίος  

ton 12,89 

 
Ο διαγωνιςμόσ κα γίνει με το ςφςτθμα προςφοράσ ενιαίου ποςοςτοφ ζκπτωςθσ, ςε 
ακζραιεσ μονάδεσ, επί του τιμολογίου, ςε ζντυπθ οικονομικι προςφορά που κα χορθγθκεί 
από τθν Υπθρεςία. 
 

Άρκρο 5: Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ - Πλθρωμι Αναδόχου 
1. Η παροφςα ςφµβαςθ χρθματοδοτείται από πιςτϊςεισ του Ειδικοφ Φορζα ∆αςϊν του 
Ρράςινου Ταµείου, ποςοφ 7.700,00€ ςφµφωνα µε τθν µε αρ. 150.13/2019 απόφαςι του και 
ιςχφει με κζμα «Ζγκριςθ του Χρθματοδοτικοφ Ρρογράμματοσ του Ρράςινου Ταμείου 
«Συνεχιηόμενα προσ χρθματοδότθςθ ζργα ςτο ζτοσ 2019 (ΑΔΑ: 6ΓΩ946Ψ844-Υ98)», όπωσ 
τροποποιικθκε με τθν  αρικμ. 163.12.2/2019.  
2. Υπόκειται ςτισ κρατιςεισ που προβλζπονται από τθ νομοκεςία, περιλαμβανομζνων των 
κρατιςεων φψουσ 0,07 % υπζρ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 
∆θµοςίων Συµβάςεων, ςφµφωνα µε το άρκρο 4 παρ 3 του Ν 4013/2011 και 0,06 % υπζρ τθσ 
Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ.), ςε εφαρμογι τθσ παραγράφου 3, 
του άρκρου 350 του Ν. 4412/2016 και τθσ ΚΥΑ Α.Ρ. 1191/14-03-2017 (969 Βϋ).  
3. Η  πλθρωμι του αναδόχου, κα γίνει μετά τθν ολοκλιρωςθ όλων των εργαςιϊν και με 
βάςθ τθν  επιμζτρθςθ αυτϊν.  
4. ∆εν κα καταβλθκεί προκαταβολι ςτον ανάδοχο. 
5. Η δαπάνθ του Φ.Ρ.Α., κα βαρφνει τον κφριο του ζργου. 
6. ∆εν κα καταβλθκεί εργολαβικό όφελοσ ςτον ανάδοχο. 
7. ∆εν απαιτείται εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςµό. 
Η πλθρωμι του τιμιματοσ κα γίνεται ςε EURO. 
 
 

Άρκρο 6: Κριτιριο Ανάκεςθσ – Ανάδειξθ Αναδόχου 
Κριτιριο για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι), όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 86 του 
Ν.4412/2016. 
 
 

Άρκρο 7: Ημερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ παραλαβισ των προςφορϊν –Σόποσ διενζργειασ 
του διαγωνιςμοφ 

Ωσ θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ παραλαβισ των προςφορϊν ςτον διαγωνιςμό, 
ορίηεται θ 5θ Μαρτίου  2020 θμζρα Πζμπτθ.  Ϊρα λιξθσ τθσ υποβολισ προςφορϊν ορίηεται 
θ 10:00 π.μ.  
Μετά τθ λιξθ τθσ παραλαβισ προςφορϊν κα ξεκινιςει θ διαδικαςία αποςφράγιςθσ, 
ενϊπιον τθσ αρμόδιασ επιτροπισ διαγωνιςμοφ όπωσ αυτι κα οριςκεί με απόφαςθ τθσ 
Δ/νςθσ Δαςϊν  Δράμασ. Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςτο Δαςαρχείο Δράμασ. 





Αν για λόγουσ ανωτζρασ βίασ, δεν διενεργθκεί θ αποςφράγιςθ κατά τθν οριςκείςα θμζρα ι 
αν μζχρι τθ μζρα αυτι δεν ζχει υποβλθκεί καμία προςφορά θ αποςφράγιςθ και θ 
καταλθκτικι θμερομθνία αντίςτοιχα μετατίκενται ςε οποιαδιποτε άλλθ θμζρα, με 
απόφαςθ τθσ Ρροϊςταμζνθσ Αρχισ. Η απόφαςθ αυτι κοινοποιείται εγγράφωσ, πζντε (5) 
τουλάχιςτον εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθ νζα θμερομθνία, ςε όςουσ οικονομικοφσ φορείσ 
ζλαβαν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, και αναρτάται ςτο ΚΗΜΔΗΣ και ςτθν ιςτοςελίδα 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ Θράκθσ (www.damt.gov.gr). Αν και ςτθ νζα αυτι 
θμερομθνία δεν καταςτεί δυνατι θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν, μπορεί να οριςκεί και 
νζα θμερομθνία, εφαρμοηομζνων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δφο προθγοφμενων 
εδαφίων. 
 

Άρκρο 8: Τποβολι φακζλου προςφοράσ 
 

Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται μζςα ςτθν προκεςμία του άρκρου 7 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 ανακζτουςασ 
αρχισ(Δαςαρχείο Δράμασ). 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 7 τθσ παροφςασ. Η 
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 ειδοποιθκεί εγκαίρωσ.  
2. Οι προςφορζσ είναι ζγγραφεσ και υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ςτον 
οποίο πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ τα ακόλουκα:  
 

Προσ τον Πρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ 
Προςφορά του …………………………………………….. 

για τισ εργαςίεσ : «Κατεδαφίςεισ αυκαιρζτων καταςκευϊν ςε δάςθ , δαςικζσ και 
αναδαςωτζεσ εκτάςεισ ςτθν περιοχι ευκφνθσ Δαςαρχείου Δράμασ» 

με Διευκφνουςα Τπθρεςία το Δαςαρχείο Δράμασ  
και θµεροµθνία λιξθσ προκεςµίασ υποβολισ προςφορϊν τθν  5-3-2020 θμζρα Πζμπτθ  

 
Με τθν προςφορά υποβάλλονται τα ακόλουκα: 

α) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» κατά 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 9.  
β) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά», ο οποίοσ 
περιζχει τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 9. 
Οι δφο ωσ άνω ξεχωριςτοί ςφραγιςμζνοι φάκελοι φζρουν επίςθσ τισ ενδείξεισ του κυρίωσ 
φακζλου τθσ παρ. 2. 
4. Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία 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 (Α` 188). 
5. Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτθν ανακζτουςα αρχι με οποιοδιποτε τρόπο πριν από 
τθν θμερομθνία υποβολισ του άρκρου 7 τθσ παροφςασ, δεν αποςφραγίηονται, αλλά 
παραδίδονται ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 11. 
6. Για τυχόν προςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ 
ςθμειϊνει ςτο πρακτικό τθσ τθν εκπρόκεςμθ υποβολι (ακριβι ϊρα που περιιλκε θ 
προςφορά ςτθν κατοχι τθσ) και τισ απορρίπτει ωσ μθ κανονικζσ. 





7. Οι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο από τον οικονομικό φορζα 
ι, ςε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, από το νόμιμο εκπρόςωπο αυτϊν. 
8. Η 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 αυτισ. 
 

Άρκρο 9: Περιεχόμενο φακζλου προςφοράσ 
1. Ο φάκελοσ προςφοράσ (προςφορά) των διαγωνιηομζνων περιλαμβάνει, επί ποινι 
αποκλειςμοφ, τα ακόλουκα: 
(α) ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» 
(β) ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» 
ςφμφωνα με τα κατωτζρω: 
2. Ο φάκελοσ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ, να περιζχει το 
τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 15 τθσ παροφςασ. Στο ΤΕΥΔ 
που υποβάλλει θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 
ςυμμετοχισ του κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ 
μεταξφ τουσ), κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 
3. Ο φάκελοσ «Οικονομικι Ρροςφορά» περιζχει τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, 
ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.  
 

Άρκρο 10: φςτθμα υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν 
1. Η τιμι τθσ παρεχόμενθσ εργαςίασ δίνεται ςε ενιαίο ποςοςτό ζκπτωςθσ, ςε ακζραιεσ 
μονάδεσ, επί των τιμϊν του τιμολογίου, ςε ζντυπθ οικονομικι προςφορά που κα χορθγθκεί 
από τθν Υπθρεςία. Στθν διαμορφοφμενθ τιμι κα περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων 
κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ 
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για παράδοςθ τθσ παρεχόμενθσ εργαςίασ ςτον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
2. Η διαμορφοφμενθ  τιμι κα είναι ςε ευρϊ 
3. Κάκε διαγωνιηόμενοσ μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομικι προςφορά. 
4. Δεν επιτρζπεται θ υποβολι εναλλακτικϊν προςφορϊν. 
5. Δεν επιτρζπεται θ υποβολι αντιπροςφορϊν. 
 
 

Άρκρο 11: Παραλαβι προςφορϊν – τάδια αποςφράγιςθσ αξιολόγθςθσ – Κατακφρωςθ 
 

1. Ραραλαβι και εξζταςθ των φακζλων προςφοράσ  
α) Η 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 7 τθσ παροφςασ. Η 
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. Η 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 8 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. Η υποβολι μόνο μίασ προςφοράσ δεν αποτελεί 
κϊλυμα για τθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ και τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 
β) Η Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των 
προςφορϊν τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτο άρκρο 7. Η 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 υπoβλικθκαν από αυτοφσ,  ςφμφωνα με το άρκρο 21 του 
Ν.4412/2016. 
 
2. Στάδια αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ προςφορϊν  
α) Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ, ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν 
ςυμμετοχισ, μονογράφονται δε και ςφραγίηονται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ όλα τα 
δικαιολογθτικά που υποβάλλονται κατά το ςτάδιο αυτό. Η 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 κατά τθν κρίςθ τθσ επιτροπισ, ςε μεταγενζςτερθ 
θμερομθνία και νζα ϊρα.  
β) 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 αποδεκτζσ κατά τα 
προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια α' και β' οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν 
αποςφραγίηονται, αλλά επιςτρζφονται. 
Η κατά τα ανωτζρω αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των 
οικονομικϊν προςφορϊν μποροφν να γίνουν ςε μία δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κατά τθν κρίςθ 
τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.  
γ) Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόφαςθ τθσ Ρροϊςταμζνθσ 
Αρχισ- Δ/νςθ Δαςϊν Δράμασ, και κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ. Κατά τθσ ανωτζρω 
απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 127 του Ν.4412/2016. 
δ) Επιςθμαίνεται ότι ςε περίπτωςθ που οι προςφορζσ ζχουν τθν ίδια ακριβϊσ τιμι 
(ιςότιμεσ), θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον (προςωρινό) ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Η κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ 
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ 
προςφορζσ. 
 
3. Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν - Κατακφρωςθ – Ρρόςκλθςθ για υπογραφι 
ςφμβαςθσ 
α) 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 δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ, τα 
δικαιολογθτικά, που κακορίηονται ςτο άρκρο 16 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. Αν δεν 
προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που 
υποβλικθκαν και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ 
παραγράφου 1 αίτθμα προσ το αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ 
προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να 
αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, θ ανακζτουςα αρχι 
παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ 
χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ. Το παρόν εφαρμόηεται αναλόγωσ 
και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν 
κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν το 
ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παράγραφοσ 5 εδάφιο 
αϋ, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ. 
 
Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν 
που κατατζκθκαν. 
Η προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου απορρίπτεται και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον 
προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 
άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

            i)Αν κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που  
           δθλϊκθκαν με το τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (ΤΕΥΔ) είναι ψευδι ι  
          ανακριβι, ι  

ii) αν δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα 
ι αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, ι 
iii) αν από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν 
αποδεικνφονται οι όροι και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 12, 13 και 
14 τθσ παροφςασ, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ γίνεται 
ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 
άποψθ προςφορά τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ. 
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 του.  
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υπζβαλε αλθκι ι ακριβι διλωςθ, ι αν κανζνασ 
από τουσ προςφζροντεσ δεν προςκομίηει ζνα ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα 
δικαιολογθτικά, ι αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια 
ποιοτικισ επιλογισ του άρκρου 14, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται. 
Η διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ 
πρακτικοφ από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτθν 
Ρροϊςταμζνθ Αρχι για τθ λιψθ απόφαςθσ, είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ, είτε για 
τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ. 
 β) Η Ρροϊςταμζνθ 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. 





γ) Μετά τθν άπρακτθ πάροδο των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων από τισ 
κείμενεσ διατάξεισ βοθκθμάτων και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ 
πρoςταςίασ και από τισ αποφάςεισ αναςτολϊν επί αυτϊν, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ 
υποβάλει επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά του άρκρου 16 τθσ παροφςασ μετά από 
ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ Διευκφνουςασ υπθρεςίασ. Τα ςτοιχεία ελζγχονται από τθν Επιτροπι 
Διαγωνιςμοφ και, εφόςον διαπιςτωκεί ότι δεν ζχουν εκλείψει οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ 
των άρκρων 12, 13 και τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ του άρκρου 14, κοινοποιείται θ 
απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο και καλείται να προςζλκει ςε οριςμζνο 
τόπο και χρόνο για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, εντόσ δζκα  (10) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ, προςκομίηοντασ τθν απαιτοφμενθ 
εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ και αποδεικνφοντασ τθν δυνατότθτα εκτζλεςθσ 
πρωτοκόλλου κατεδάφιςθσ προςκομίηοντασ ςφμβαςθ με εγκεκριμζνο ςφςτθμα 
εναλλακτικισ διαχείριςθσ (Α.Ε.Κ.Κ.) 
 
 
δ) Η υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. Εάν ο ανάδοχοσ δεν 
προςζλκει να υπογράψει το ςυμφωνθτικό, μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι 
πρόκλθςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που 
υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. Αν 
κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ 
διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται. 

 
 
 

Άρκρο 12: Δικαιοφμενοι ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό 
 
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν εργολθπτικζσ επιχειριςεισ : 
α.   Εγγεγραμμζνεσ ςτο Μθτρϊο Εργολθπτικϊν Επιχειριςεων (Μ.Ε.ΕΡ.) που τθρείται ςτθ 
Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΡ.Υ.ΜΕ.ΔΙ εφόςον ανικουν ςτθν Α1 και άνω τάξθ, για ζργα κατθγορίασ 
ΡΑΣΙΝΟΥ ςτελεχωμζνεσ από Δαςολόγουσ ι Τεχνολόγουσ  Δαςοπόνουσ εγγεγραμμζνουσ 
ςτο Μ.Ε.Κ ςφμφωνα με το άρκρο 7 παρ. 3 του Ρ.Δ. 146/88 
β. Εγγεγραμμζνεσ ςτο Μθτρϊο Εργολθπτικϊν Επιχειριςεων (Μ.Ε.ΕΡ.) που τθρείται ςτθ 
Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΡ.Υ.ΜΕ.ΔΙ εφόςον ανικουν ςτθν Α1 και άνω τάξθ  για ζργα κατθγορίασ 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ.  
γ.  Εργολιπτεσ Δθμοςίων Δαςοτεχνικϊν Ζργων (ΕΔΔΕ), εφόςον ανικουν ςτθν Αϋ ι Βϋ τάξθ, 
ςφμφωνα με τα άρκρα 16 και 17 του ΡΔ 437/81. 
δ. Εργολθπτικζσ επιχειριςεισ εγγεγραμμζνεσ ςτα (πρϊθν) Νομαρχιακά Μθτρϊα για ζργα 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΪΝ  που νομιμοποιοφν τθν ςυμμετοχι τουσ. 
Ρροερχόμενοι από  κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, ι  κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ 
Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), με αντίςτοιχθ άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ 
ςε 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  
ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν ανωτζρω περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι 
πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων. 
2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων ςυμμετζχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του 
άρκρου 19 του Ν. 4412/2016. 
Δεν απαιτείται από τισ εν λόγω ενϊςεισ να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για 
τθν υποβολι προςφοράσ. Σε περίπτωςθ που θ ζνωςθ αναδειχκεί ανάδοχοσ θ νομικι τθσ 
μορφι πρζπει να είναι τζτοια που να εξαςφαλίηεται θ φπαρξθ ενόσ και μοναδικοφ 
φορολογικοφ μθτρϊου για τθν ζνωςθ (πχ κοινοπραξία). 





Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ. 
Πςον αφορά τθν καταλλθλότθτα για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ, 
απαιτείται οι οικονομικοί φορείσ να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο ςχετικό επαγγελματικό 
μθτρϊο που τθρείται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ. Ειδικά οι προςφζροντεσ που είναι 
εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Μθτρϊο Εργολθπτικϊν 
Επιχειριςεων (Μ.Ε.ΕΡ.) ι ςτα (πρϊθν) Νομαρχιακά Μθτρϊα ςτθν κατθγορία ζργου 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. Οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτα Μθτρϊα του παραρτιματοσ ΧΙ του 
Ρροςαρτιματοσ Α του Ν. 4412/2016. 
(Επιςθμαίνεται ότι οι ανακζτουςεσ αρχζσ δεν μποροφν να καλοφν ςυγκεκριμζνεσ τάξεισ/ 
πτυχία του ΜΕΕΡ. Ρρβλ. άρκρα 76 παρ. 1, 3 και 4, όπωσ ιςχφουν δυνάμει του άρκρου 119 
παρ. 5 περ. α' ζωσ δ' του ν. 4472/2017, ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 75 παρ. 2 & 5 του Ν. 
4412/2016 (πρβ. και άρκρο 80 παρ. 1 του ν. 3669/2008, όπωσ αντικαταςτάκθκε με το 
άρκρο 119 παρ. 5 περ. θ' του Ν. 4472/2017) 

 
Άρκρο 13: Λόγοι αποκλειςμοφ   
 

Κάκε προςφζρων  αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό 
πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (αν πρόκειται περί ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων ) ζνασ 
από τουσ λόγουσ των παρακάτω περιπτϊςεων: 
1. Πταν υπάρχει εισ βάροσ του τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ 
ακόλουκουσ λόγουσ: 
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 ). 
Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται επίςθσ όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου 
εκδόκθκε τελεςίδικθ 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. 
Η υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ιδίωσ: 
αα) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.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. 
2. 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 εκνικι νομοκεςία  ι/και  
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, 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 τουσ. 
3. Κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι 
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ δεν εφαρμόηονται  οι παράγραφοι  1 και 2. Κατ’ εξαίρεςθ, 
όταν ο αποκλειςμόσ είναι ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι 
των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο προςφζρων 
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 υποβολισ 
προςφοράσ, δεν εφαρμόηεται  θ παράγραφοσ 2. 
4. Η ανακζτουςα αρχι αποκλείει οικονομικό φορζα ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά 
τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι αυτόσ βρίςκεται 
λόγω πράξεων ι παραλείψεων αυτοφ είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ 
περιπτϊςεισ των παραγράφων 1, 2 και 4. 
5. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 1 και 4 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. Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ 
φορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που 
λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 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, με τελεςίδικθ απόφαςθ, 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 ςτο κράτοσ - μζλοσ ςτο οποίο ιςχφει θ απόφαςθ 
6. Η 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. 





7. Οικονομικόσ φορζασ που του 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 δθμοςίων (διαγωνιςμό). 
 

 

Άρκρο 14: Κριτιρια επιλογισ  

Α . Καταλλθλότθτα για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ 

Είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτθν Ελλάδα 
ι ςτο κράτοσ μζλοσ εγκατάςταςισ του και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 12. 
 
 
Άρκρο 15: Συποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (ΣΕΤΔ) 

Κατά τθν υποβολι προςφορϊν οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν το Τυποποιθμζνο Ζντυπο 
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) τθσ παρ. 4 του άρκρου 79 ν. 4412/2016 τθσ ΕΑΑΔΗΣΥ, όπωσ 
εγκρίκθκε με τθν υπ' αρικ. 158/2016 Απόφαςθ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με το άρκρο 107 του Ν. 
4497/2017 (ΦΕΚ Α’ 171/13.11.2017) .Ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ προσ αντικατάςταςθ των 
πιςτοποιθτικϊν που εκδίδουν δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα μζρθ, επιβεβαιϊνοντασ ότι ο εν λόγω 
οικονομικόσ φορζασ πλθροί τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ: 

α) δεν βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ του άρκρου 13 τθσ παροφςασ,  
β) πλθροί τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί, ςφμφωνα με το άρκρο 
14 τθσ παροφςασ,  

Σε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, μπορεί να ηθτθκεί από τουσ 
προςφζροντεσ να υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά τθσ επόμενθσ παραγράφου, όταν 
αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 
Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το τυποποιθμζνο 
ζντυπο (ΤΕΥΔ) υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 
Το τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ δεν απαιτείται να φζρει βεβαίωςθ γνιςιου 
υπογραφισ. 
 
Άρκρο 16: Δικαιολογθτικά (Αποδεικτικά μζςα) 
 

α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ όπωσ ορίςτθκαν ςτα 
άρκρα 12 και 13 τθσ παροφςασ, κρίνονται κατά τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ 
υποβολισ των προςφορϊν του άρκρου 7, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν 
ςφμφωνα με το άρκρο 11.3 (α) και κατά τθν ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 
11.3 (β) τθσ παροφςασ.  
β. Αν ςτισ ειδικζσ διατάξεισ που διζπουν τθν ζκδοςι τουσ δεν προβλζπεται χρόνοσ ιςχφοσ 
των δικαιολογθτικϊν, κεωροφνται ζγκυρα εφόςον φζρουν θμερομθνία ζκδοςθσ εντόσ των 
ζξι μθνϊν που προθγοφνται τθσ θμερομθνίασ του άρκρου 7. 
γ. Οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που τυχόν προςκομίηονται για αναπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν 
πρζπει επίςθσ να φζρουν θμερομθνία εντόσ των ζξι μθνϊν που προθγοφνται τθσ 
θμερομθνίασ του άρκρου 7. 
δ. Η πλιρωςθ των απαιτιςεων του άρκρου 12, 13 και 14 πρζπει να ικανοποιείται από όλα 
τα μζλθ τθσ ζνωςθσ.  
ε. Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ 
ανακζτουςα αρχι που ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα δικαιολογθτικά αυτά 
2.   Δικαιολογθτικά μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 13 
Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 13 οι οικονομικοί 
φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 





α. για τθν παράγραφο 1 του άρκρου 13 τθσ παροφςασ: απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου 
(ποινικοφ μθτρϊου) ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια 
δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου 
είναι εγκατεςτθμζνοσ ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι 
πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Η υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ 
αφορά και τα πρόςωπα του τελευταίου εδαφίου τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 13. 
β. για τθν παράγραφο 2 του άρκρου 13: πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, περί του ότι ζχουν εκπλθρωκεί οι υποχρεϊςεισ 
του οικονομικοφ φορζα, όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων (φορολογικι ενθμερότθτα) και 
ςτθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (αςφαλιςτικι ενθμερότθτα), 
ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία του κράτουσ εγκατάςταςθσ ι τθν ελλθνικι 
νομοκεςία αντίςτοιχα. 
Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα τα ςχετικά 
δικαιολογθτικά είναι: 
(i) φορολογικι ενθμερότθτα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τον 
οικονομικό φορζα, 
(ιι) αςφαλιςτικι ενθμερότθτα που εκδίδεται από τθν αρμόδια κατά περίπτωςθ Αρχι και 
αφορά τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ. 
Η αςφαλιςτικι ενθμερότθτα καλφπτει τισ αςφαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ του προςφζροντοσ 
οικονομικοφ φορζα ωσ φυςικό ι νομικό πρόςωπο για το προςωπικό τουσ με ςχζςθ 
εξαρτθμζνθσ εργαςίασ, ςυμπεριλαμβανομζνων, όςον αφορά τα νομικά πρόςωπα, και των 
εκ των μελϊν τθσ διοίκθςισ τουσ εργαηομζνων με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ ςε αυτιν. 
γ. αν το κράτοσ-μζλοσ ι χϊρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α) και (β) τζτοιου είδουσ 
ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ 
τισ περιπτϊςεισ υπό 1 και 2 του άρκρου 13, 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 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 
ςτα υπό 1 και 2 του άρκρου 13 τθσ παροφςασ. 
Αν διαπιςτωκεί με οποιονδιποτε τρόπο ότι, ςτθν εν λόγω χϊρα εκδίδονται τα υπόψθ 
πιςτοποιθτικά, θ προςφορά του διαγωνιηόμενου απορρίπτεται. 
δ. για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο 
οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ 
νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, 
πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., 
κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει 
να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, 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. 
Επίςθσ ωσ δικαιολογθτικά υποβάλλονται: 
ε. Αντίγραφο εγγραφισ ςτα ςχετικά επαγγελµατικά ι εµπορικά µθτρϊα ι ςτα (πρϊθν) 
Νομαρχιακά που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ µζλοσ εγκατάςταςισ του 
 
 
 





Άρκρο 17: Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν 
Κάκε υποβαλλόμενθ προςφορά δεςμεφει τον ςυμμετζχοντα ςτον διαγωνιςμό κατά τθ 
διάταξθ του άρκρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάςτθμα πζντε (5) μθνϊν, από τθν 
θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. 
 
 

Άρκρο 18: Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ  
1. 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 κακορίηεται ςε 
ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ Φ.Ρ.Α, θ οποία κα ιςχφει μζχρι επιςτροφισ 
τθσ. 
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνουν αποδεκτζσ από τθν 
υπθρεςία, πρζπει να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα κατωτζρω αναφερόμενα ςτοιχεία. 
2. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ ςυμμετοχισ 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 θμερομθνία διενζργειασ 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. 
ια) και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ 
3. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ 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. 
4. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι του αναδόχου από ζνα ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτιτωσ του φψουσ των. 
5. Σε περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςε ζνωςθ (κοινοπραξία) , όλα τα μζλθ τθσ 
ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον μζχρι πλιρουσ 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

           
Άρκρο 19: Ενςτάςεισ 
  

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. Η ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ υποβάλλεται ςε 





προκεςμία που εκτείνεται μζχρι το ιμιςυ του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ 
τθσ διακιρυξθσ ςτο ΚΗΜΔΗΣ μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 
προςφορϊν. Για τον υπολογιςμό τθσ προκεςμίασ αυτισ ςυνυπολογίηονται και οι 
θμερομθνίεσ τθσ δθμοςίευςθσ και τθσ υποβολισ των προςφορϊν. 
            Η ζνςταςθ υποβάλλεται, ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 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. 

 
Άρκρο 20: Γλϊςςα διαδικαςίασ 
 

1 Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 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. Τυχόν ενςτάςεισ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα. 
2 Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία, κακϊσ και 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 (Α' 
188)57. 
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 36 του Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από 
ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ χϊρα αυτι τζτοια υπθρεςία. 
3 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. Η επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο 
κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 36 του Κϊδικα περί Δικθγόρων. 
4 Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα-εταιρικά ι μθ – με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από 
μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 
5 Η προφορικι επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του 
αναδόχου, κα γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Ο ανάδοχοσ είναι 
υποχρεωμζνοσ να διευκολφνει τθν επικοινωνία των αλλοδαπϊν υπαλλιλων του με τθν 
ανακζτουςα αρχι, με τον οριςμό και τθν παρουςία διερμθνζων. 

 
 

 





Άρκρο 21: Εφαρμοςτζα νομοκεςία 
 

Για τθ δθμοπράτθςθ και τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ των 
παρακάτω νομοκετθμάτων: 
- του Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι 
ςτισ Οδθγίεσ 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 
- του Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ - Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεφχοσ Α') 
- του Ν.Δ 86/1969  (ΦΕΚ. Αϋ 7), «Ρερί Δαςικοφ Κϊδικα», όπωσ ιςχφει. 
- Ρ.∆. 437/1981 (ΦΕΚ. Αϋ 120), «Ρερί Μελζτθσ και εκτζλεςθσ δαςοτεχνικϊν ζργων». 
- του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο». 
- του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…» . 
- του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ 
νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο 
διαδίκτυο "Ρρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ». 
- του Ν.998/1979 (ΦΕΚ Αϋ289) 
- του Ν.4559/2018 (ΦΕΚ Αϋ142) 
- του Ν.4472/2017 (ΦΕΚ Αϋ 74) και ιδίωσ των άρκρων 118 και 119. 
- του Ν. 4605/2019(Αϋ52) «Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία (ΕΕ) 
2016/943 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 8θσ Ιουνίου 2016 ςχετικά 
με τθν προςταςία τθσ τεχνογνωςίασ και των επιχειρθματικϊν πλθροφοριϊν που δεν ζχουν 
αποκαλυφκεί. 
- του Ν. 4608/2019 (Αϋ66) , άρκρο 33 « Ελλθνικι Αναπτυξιακι Τράπεηα και προςζλκυςθ 
Στρατθγικϊν Επενδφςεων και άλλεσ διατάξεισ» 
- του ν. 4609/2019 (αϋ67) , άρκρο 56 « υκμίςεισ Μζριμνασ προςωπικοφ ζνοπλων 
δυνάμεων ςτρατολογίασ, ςτρατιωτικισ δικαιοςφνθσ και άλλεσ διατάξεισ» 
- οι ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω διατάξεων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ , κακϊσ και 
λοιπζσ διατάξεισ που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά 
τεφχθ τθσ παροφςασ κακϊσ και το ςφνολο των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, 
περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου και γενικότερα κάκε διάταξθ (Νόμοσ, Ρ.Δ., Υ.Α.) 
και ερμθνευτικι εγκφκλιοσ που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ του ζργου τθσ παροφςασ 
ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά. Νόμοι, ΡΔ και υπουργικζσ αποφάςεισ που 
εκδίδονται μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 
120 του Ν.4412/2016, δεν αποτελοφν μζροσ του εφαρμοςτζου κεςμικοφ πλαιςίου τθσ. 
 
 
 

Άρκρο 22: Δθμοςιότθτα - Δαπάνεσ δθμοςίευςθσ 

Το πλιρεσ κείμενο τθσ Διακιρυξθσ δθμοςιεφεται ςτο ΚΗΜΔΗΣ για δζκα τουλάχιςτο  (10) 
θμζρεσ και φζρει κωδικό ΑΔΑΜ. 
Ρερίλθψθ τθσ Διακιρυξθσ τοιχοκολλείται ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του Δαςαρχείου 
Δράμασ και του Διμου Δράμασ,  αναρτάται ςτο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», ςτθν ιςτοςελίδα 
τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ Θράκθσ (http://www.damt.gov.gr/). 
 

Άρκρο 23: ειρά ιςχφοσ εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ 

Τα  ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  με βάςθ τα οποία κα εκτελεςκεί θ εργαςία είναι τα 
αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ των περιεχομζνων ςε αυτά όρων, θ 
ςειρά ιςχφοσ κακορίηεται  ωσ κατωτζρω.  

1. Το ςυμφωνθτικό 

http://www.damt.gov.gr/




2. Η παροφςα διακιρυξθ 
3. Η Οικονομικι Ρροςφορά. 
4. Το Τιμολόγιο. 
5. Τεχνικι περιγραφι   
6. Ρροχπολογιςμόσ 

 
 

Άρκρο 24: Παροχι διευκρινίςεων για τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

Εφόςον ζχουν ηθτθκεί εγκαίρωσ, θ Υπθρεςία παρζχει ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που 
ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά 
με τισ προδιαγραφζσ και οποιαδιποτε ςχετικά δικαιολογθτικά, το αργότερο μζχρι και τθν 
τελευταία εργάςιμθ θμζρα από τθν θμζρα διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ. 
 
 

Άρκρο 25: Σεκμιριο από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

Η υποβολι προςφοράσ ςτον διαγωνιςμό αποτελεί τεκμιριο ότι ο διαγωνιηόμενοσ ζχει 
λάβει πλιρθ γνϊςθ αυτισ τθσ διακιρυξθσ και των λοιπϊν εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και 
γνωρίηει πλιρωσ τισ ςυνκικεσ εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ. 
 
 
 

Άρκρο 26: Σόποσ και διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ 

Η εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ πρζπει να ολοκλθρωκεί εντόσ τριάντα (30) θμερολογιακϊν 
θμερϊν, από τθν θμζρα υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ και μετά τθν απομάκρυνςθ κινθτϊν 
αντικειμζνων των αυκαιρζτων, θ οποία πρζπει να πραγματοποιθκεί ςε επτά (7) 
θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Τόποσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν  
είναι δθμόςιεσ δαςικζσ εκτάςεισ , ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται αυκαίρετεσ καταςκευζσ 
ςτθν περιοχι ευκφνθσ  Δαςαρχείου Δράμασ. 
 
 
 

Άρκρο 27 :Διάλυςθ τθσ φμβαςθσ 

Η λφςθ τθσ ςφµβαςθσ επζρχεται ςτισ παρακάτω περιπτϊςεισ: 
1. Ραράβαςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ. 
2. Ρερικοπι των ςχετικϊν οικονομικϊν πιςτϊςεων. 
3. Αναςτολι των εργαςιϊν από τθν Υπθρεςία. 

Ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ ι για οποιονδιποτε λόγο, µθ κατακφρωςι τθσ, δε δθμιουργεί 
δικαίωμα ι απαίτθςθ υπζρ του αναδόχου. Ο μειοδότθσ που κα αναδειχκεί,  παραιτείται 
από κάκε αξίωςθ, όταν και εφόςον επζλκουν απρόβλεπτεσ μεταβολζσ των οικονομικϊν 
ςυνκθκϊν, κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 388 του Αςτικοφ Κϊδικα. 

 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
Άρκρο 28 : Διάφορεσ ρυκμίςεισ 

Η ζγκριςθ εκτζλεςθσ εργαςιϊν, αποφαςίςτθκε τθν υπ’αρ. 20076/31-12-2019 απόφαςθ τθσ 
Δ/νςθσ Δαςϊν Δράμασ. 
Ο Κφριοσ του Ζργου μπορεί να εγκαταςτιςει για το ζργο αυτό Τεχνικό Σφμβουλο. Ο Ανάδοχοσ 
του ζργου, ζχει τθν υποχρζωςθ να διευκολφνει τισ δραςτθριότθτεσ του Τεχνικοφ Συμβοφλου, 
που πθγάηουν από τθ ςυμβατικι ςχζςθ τθσ Υπθρεςίασ με αυτόν. 

 
 

Δράμα   27-12-2019 
  

 

ΤΝΣΑΧΘΗΚΕ         ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η υντάκτρια 
 
 
 
 

Αρναοφτογλου Γεωργία 
Δαςολόγοσ με Αϋ βακμό 

 Η αναπλθρϊτρια Προϊςτάμενθ 
Δαςαρχείου Δράμασ 

 
 
 

οφία Θεοδωρίδου 
Δαςολόγοσ με Αϋ βακμό 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με τθν αρικ. πρωτ. 20076/31-12-2019  απόφαςθ Δ/νςθσ Δαςϊν Ν. Δράμασ 

 
                                                                      Η Προϊςταμζνθ   

Δ/νςθσ Δαςϊν Ν. Δράμασ 
α/α  

 
 
 

Σςίγγθσ Ανδρζασ 
Δαςολόγοσ με Αϋ βακμό 

 





                                                                                           AΔΑ:  
                                                                                           ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  Δράμα   18 Φεβρουαρίου 2020 
ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΔΑΩΝ & Α. Τ. 

 Αρικ. πρωτ. :   1889 

Δ/ΝΗ ΔΑΩΝ  ΔΡΑΜΑ  
ΔΑΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑ   

ΣΜΗΜΑ :Δαςοτεχνικϊν Ζργων 
Σαχ. Δ/νςη :Αγ. Κωνςταντίνου 1 Δράμα 
Σαχ. Κώδικασ : 66133 
Πληροφορίεσ : Δθμθτριάδου ταυροφλα 
Σηλ. – FAX : 2313309883 
E– mail: : das-dra@damt.gov.gr 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ  ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ 

 
H   ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ ΔΑΑΡΧΗ  ΔΡΑΜΑ 

Προκθρφςςει ςυνοπτικό διαγωνιςμό ςφμφωνα με το άρκρο 117 του Ν. 4412/2016, για τθν ανάδειξθ 
αναδόχου, για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν με τίτλο: «Κατεδαφίςεισ αυθαιρζτων καταςκευών ςε δάςη , 
δαςικζσ και αναδαςωτζεσ εκτάςεισ ςτην περιοχή ευθφνησ Δαςαρχείου Δράμασ» με το ςφςτθμα προςφοράσ 
ενιαίου ποςοςτοφ ζκπτωςθσ επί των τιμϊν του τιμολογίου τθσ Τπθρεςίασ, ςφμφωνα με τθν Διακιρυξθ που 
εγκρίκθκε με τθν 20076/21-12-2019(AΔΑ: ΩΠΘΩΟΡ1Τ-2ΡΠ) απόφαςθ Δ/νςθσ Δαςϊν Ν. Δράμασ και τθν 
ςχετικι τεχνικι περιγραφι -προχπολογιςμό του Δαςαρχείου Δράμασ που εγκρίκθκε με τθν αρ. 19343/11-12-
2019  ΑΔΑ : ΩΧΗΟΡ1Τ-Φ6Δ  Απόφαςθ τθσ Δ/νςθσ Δαςϊν Ν. Δράμασ,  για φψοσ δαπάνθσ μζχρι το ποςοφ των 
4.530,03 € (ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ 24%). 

Η δαπάνθ που κα προκλθκεί κα καλυφκεί  από πιςτϊςεισ του Ειδικοφ Φορζα ∆αςϊν του Πράςινου Σαµείου, 
ποςοφ 7.700,00€ ,ςφµφωνα µε τθν µε αρ.163.12.2 Απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του Πράςινου 
Σαμείου του ΤΠΕΝ με κζμα «Ζγκριςθ του Χρθματοδοτικοφ Προγράμματοσ του Πράςινου Σαμείου 
«υνεχιηόμενα προσ χρθματοδότθςθ ζργα ςτο ζτοσ 2019 (ΑΔΑ: 93Χ246Ψ844-ΜΘ4)».  

1. Ο διαγωνιςμόσ κα γίνει ςτα γραφεία του Δαςαρχείου Δράμασ  ςτισ  5/3/2020, θμζρα Πζμπτη  και ϊρα 
10.00 π.μ. (λιξθ επίδοςθσ προςφορϊν). 
2. Αν, για λόγουσ ανωτζρασ βίασ, δεν διενεργθκεί θ αποςφράγιςθ κατά τθν οριςκείςα θμζρα,  ι αν μζχρι τθ 
μζρα αυτι δεν ζχει υποβλθκεί καμία προςφορά θ αποςφράγιςθ και θ καταλθκτικι θμερομθνία αντίςτοιχα 
μετατίκενται ςε οποιαδιποτε άλλθ θμζρα, με απόφαςθ τθσ Προϊςταμζνθσ Αρχισ. Η απόφαςθ αυτι 
κοινοποιείται εγγράφωσ, πζντε (5) τουλάχιςτον εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθ νζα θμερομθνία, ςε όςουσ 
οικονομικοφσ φορείσ ζλαβαν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, και αναρτάται ςτο ΚΗΜΔΗ και ςτθν ιςτοςελίδα 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ Θράκθσ (www.damt.gov.gr). Αν και ςτθ νζα αυτι θμερομθνία δεν 
καταςτεί δυνατι θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν, μπορεί να οριςκεί και νζα θμερομθνία, εφαρμοηομζνων 
κατά τα λοιπά των διατάξεων των δφο προθγοφμενων εδαφίων. 
3. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν εργολθπτικζσ επιχειριςεισ : 
α.   Εγγεγραμμζνεσ ςτο Μθτρϊο Εργολθπτικϊν Επιχειριςεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τθρείται ςτθ Γ.Γ.Δ.Ε. του 
ΤΠ.Τ.ΜΕ.ΔΙ εφόςον ανικουν ςτθν Α1 και άνω τάξθ, για ζργα κατθγορίασ ΠΡΑΙΝΟΤ ςτελεχωμζνεσ από 
Δαςολόγουσ ι Σεχνολόγουσ  Δαςοπόνουσ εγγεγραμμζνουσ ςτο Μ.Ε.Κ ςφμφωνα με το άρκρο 7 παρ. 3 του Π.Δ. 
146/88 
β. Εγγεγραμμζνεσ ςτο Μθτρϊο Εργολθπτικϊν Επιχειριςεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τθρείται ςτθ Γ.Γ.Δ.Ε. του 
ΤΠ.Τ.ΜΕ.ΔΙ εφόςον ανικουν ςτθν Α1 και άνω τάξθ  για ζργα κατθγορίασ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ.  
γ.  Εργολιπτεσ Δθμοςίων Δαςοτεχνικϊν Ζργων (ΕΔΔΕ), εφόςον ανικουν ςτθν Αϋ ι Βϋ τάξθ, ςφμφωνα με τα 
άρκρα 16 και 17 του ΠΔ 437/81. 
δ. Εργολθπτικζσ επιχειριςεισ εγγεγραμμζνεσ ςτα (πρϊθν) Νομαρχιακά Μθτρϊα για ζργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΪΝ  που 

mailto:das-dra@damt.gov.gr
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νομιμοποιοφν τθν ςυμμετοχι τουσ. 
Προερχόμενοι από  κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, ι  κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 
με αντίςτοιχθ άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ 
ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Δ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ 
καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ 
Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω υμφωνίασ, κακϊσ και  
ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν ανωτζρω περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ 
ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων ςυμμετζχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του άρκρου 19 του Ν. 
4412/2016. 
Δεν απαιτείται από τισ εν λόγω ενϊςεισ να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι 
προςφοράσ. ε περίπτωςθ που θ ζνωςθ αναδειχκεί ανάδοχοσ θ νομικι τθσ μορφι πρζπει να είναι τζτοια που 
να εξαςφαλίηεται θ φπαρξθ ενόσ και μοναδικοφ φορολογικοφ μθτρϊου για τθν ζνωςθ (πχ κοινοπραξία). 
Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ. 
4. Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό   δεν απαιτείται θ κατάκεςθ εγγυθτικισ επιςτολισ. 
5. Σο αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ κα εγκρικεί από τθ Δ/νςθ Δαςϊν Δράμασ. 
6. Οι ενδιαφερόμενοι, μποροφν να προμθκευτοφν  το ζντυπο τθσ οικονομικισ προςφοράσ το οποίο δίνεται 
πρωτότυπο, από το γραφείο του Σμιματοσ Εκτζλεςθσ Δαςοτεχνικϊν Ζργων του Δαςαρχείου Δράμασ , κατά 
τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ και το αργότερο μζχρι  και τθν προθγοφμενθ θμζρα του διαγωνιςμοφ. 
7. Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ παρζχονται από τουσ κα Γεωργία Αρναοφτογλου, κ. Κωνςταντινίδθ Παντελι 
και Δθμθτριάδου ταυροφλα, τθλ.: 2313309894-895-883 ςτα γραφεία του Δαςαρχείου Δράμασ ςτθν οδό Αγ. 
Κωνςταντίνου 1, κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. 

 

 
Ε..Α.Δ.Μ-ΘΡ. 

Η Αναπληρώτρια   
Δαςάρχησ Δράμασ 

 
 

οφία Θεοδωρίδου  
Δαςολόγοσ με Α΄ βαθμό 
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