ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ
ΜΑΚΔΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ
ΓΔΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΔΑΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ
ΤΠΟΘΔΔΩΝ

Θεσσαλομίκη, 20-10-2020
Αρ. Πρωτ.: 52363

ΔΙΔΤΘΤΝΗ ΔΑΩΝ ΠΔ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ
ΣΜΗΜΑ ΔΑΙΚΩΝ ΦΑΡΣΟΓΡΑΥΗΔΩΝ
Σαυ. Δ/μρη: Νασαοίμξσ 28 – Καλαμαοιά
Σαυ. Κόδικαπ: 55131
Πληοξτξοίεπ: Σριλίκη Καλλιϊπη-Δέρπξιμα
Σηλέτχμξ: 2313-309544, -549, -555
Σηλε/πία: 2313-309547
Ηλ. Σαυσδοξμείξ: tsilikik@damt.gov.gr

Θέμα:
Πρόσκληση εκδήλωσης εμδιαφέρομτος για τημ κατάθεση προσφορώμ για τις
υπηρεσίες «Εργασίες κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης τωμ δασικώμ χαρτώμ και
λοιπώμ εργασιώμ έως τημ κύρωσή τους, καθώς και της τήρησής τους στο Δασικό Χάρτη της
Π.Ε. Θεσσαλομίκης» (CPV 77231900-7)

Η Διεϋθσμρη Δαρόμ ΠΔ Θερραλξμίκηπ έυξμςαπ σπϊφη:
1. Σιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 6 ςξσ Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτομική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεμτρωμέμης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010)
2. Σιπ διαςάνειπ ςηπ παο. 31 ςξσ άοθοξσ 2 και ςξσ άοθοξσ 118 ςξσ Ν.4412/2016 «Δημόσιες
Συμβάσεις Έργωμ, Προμηθειώμ και Υπηρεσιώμ» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ
και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016, Διξοθ.ρταλμ. ΥΔΚ 200/Α/24-10-2016 & ΥΔΚ
206/Α/3-11-2016), ϊπχπ ιρυϋξσμ
3. Σιπ διαςάνειπ ςχμ άοθοχμ 28 και 28Α ςξσ Ν. 4325/2015 (ΥΔΚ 47/Α/2015), καθόπ και
ςημ σπ’ αοιθμ. ποχς. 14138/15-05-2017 Απϊταρη ςξσ Τπξσογξϋ Δρχςεοικόμ (ΥΔΚ
250/ς. Τ.Ο.Δ.Δ./26-05-2017 – ΑΔΑ:ΩΩ09465ΦΘ7-ΗΜΞ) για ςξ διξοιρμϊ ςξσ σμςξμιρςή
4. Σιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 48 ςξσ Ν. 4685/2020 (ΥΔΚ 92/Α/2020)
5. Σξ

σπ’

αοιθμ.

50352/9-10-2020

ποχςξγεμέπ

αίςημα

ςηπ

Τπηοερίαπ

μαπ

με

ΑΔΑ:6ΦΝΣΟΡ1Τ-1Δ0 και ΑΔΑΜ: 20REQ007484383 και η έγκοιρή ςξσ
6. Σημ σπ’ αο. ΤΠΔΝ/ΔΔΔΤ/99080/2835/14-10-2020 (ΑΔΑ: ΧΟ14653Π8-6ΣΤ) Απϊταρη ςηπ
Γεμ. Δ/μρηπ Δαρόμ & Δαρικξϋ Πεοιβάλλξμςξπ ςξσ ΤΠΔΝ, με ςημ ξπξία εγκοίθηκε
διάθερη πίρςχρηπ ϋφξσπ 24.800,00 εσοό απϊ ςιπ εγγεγοαμμέμεπ πιρςόρειπ ςξσ Διδικξϋ
Υξοέα Δαρόμ ςξσ Ποάριμξσ Σαμείξσ ξικξμξμικξϋ έςξσπ 2020 για ςημ υοημαςξδϊςηρη
ςηπ Δ/μρηπ Δαρόμ Θερραλξμίκηπ, ρςα πλαίρια ςξσ μέςοξσ 5 «Δαπάμες Κατάρτισης,
Συμπλήρωσης και διόρθωσης τωμ Δασικώμ Χαρτώμ» (Αο. Αμάληφηπ Τπξυοέχρηπ ςξσ
Ποάριμξσ Σαμείξσ 729/4-2-2020 (ΑΔΑ: 6ΥΔΧ46Χ844-ΠΚ9) και 730/4-2-2020
(ΑΔΑ:Ω7Φ646Χ844-ΘΝ)
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7. Tημ αοιθμ. 52027/19-10-2020 Απϊταρη σμςξμιρςή ΑΔΜΘ (ΑΔΑ: ΩΝΧΟΡ1Τ-9Ω2) ρυεςικά
με ξοιρμϊ Ποξψρςαμέμηπ αουήπ και Διεσθϋμξσραπ Τπηοερίαπ για ςημ εκςέλερη ςχμ
εογαριόμ ςξσ θέμαςξπ
Σημ αμαγκαιϊςηςα για ςιπ σπηοερίεπ «Εργασίες κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης τωμ
δασικώμ χαρτώμ και λοιπώμ εργασιώμ έως τημ κύρωσή τους, καθώς και της τήρησής τους
στο Δασικό Χάρτη της Π.Ε. Θεσσαλομίκης»

Αμακοιμώμει
Ποϊρκληρη εκδήλχρηπ εμδιατέοξμςξπ για σπξβξλή εγγοάτχμ ποξρτξοόμ απϊ τσρικά ή μξμικά
ποϊρχπα και με κοιςήοιξ καςακϋοχρηπ ςημ πλέομ συμφέρουσα από οικομομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής (υαμηλϊςεοη ςιμή) για ςημ αμάδεινη αμαδϊυξσ εκςέλερηπ ςχμ σπηοεριόμ
«Δργασίες κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης τωμ δασικώμ χαρτώμ και λοιπώμ
εργασιώμ έως τημ κύρωσή τους, καθώς και τημ τήρησής τους στο Δασικό Φάρτη της Π.Δ.
Θεσσαλομίκης»

(CPV

77231900-7)

-

Τπηρεσίες

Δασικού

Σομεακού

χεδιασμού,

Ποξωπξλξγιρμξϋ 24.800,00 εσοό (ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ΥΠΑ 24%), απϊ πιρςόρειπ ςξσ Διδικξϋ
Υξοέα Δαρόμ ςξσ Ποάριμξσ Σαμείξσ.
Α. Κριτήριο αμάθεσης η πλέξμ ρσμτέοξσρα απϊ ξικξμξμική άπξφη ποξρτξοά απξκλειρςικά
βάρει ςιμήπ.
Β. Οι εογαρίεπ θα σλξπξιηθξϋμ ρε δϋξ (2) τάρειπ, η ποόςη έχπ 25-11-2020, για ςα ρςξιυεία ςα
ξπξία θα παοαδξθξϋμ απϊ ςημ αμαθέςξσρα αουή ρςξμ αμάδξυξ έχπ 18-11-2020 και η δεϋςεοη
έχπ 24-12-2020, για ςα σπϊλξιπα ρςξιυεία πξσ θα παοαδξθξϋμ απϊ ςημ αμαθέςξσρα αουή ρςξμ
αμάδξυξ μεςά ςιπ 18-11-2020.
Γ. Οι ποξρτξοέπ γίμξμςαι δεκςέπ απϊ τσρικά ή μξμικά ποϊρχπα, ή εμόρειπ ασςόμ πξσ
δοαρςηοιξπξιξϋμςαι ρςημ παοξυή ςχμ εογαριόμ – μελεςόμ, είμαι κάςξυξι πςσυίξσ Β΄ ςάνηπ και
άμχ, ρςημ καςηγξοία 24 «Δαρικέπ μελέςεπ» ςξσ άοθοξσ μϊμξσ ςξσ Π.Δ. 541/1978, ϊπχπ ιρυϋει,
και πξσ είμαι εγκαςερςημέμα ρε:
α) ρε κοάςξπ-μέλξπ ςηπ Έμχρηπ,
β) ρε κοάςξπ-μέλξπ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Οικξμξμικξϋ Φόοξσ (Δ.Ο.Φ.),
γ) ρε ςοίςεπ υόοεπ πξσ έυξσμ σπξγοάφει και κσοόρει ςη Δ, ρςξ βαθμϊ πξσ η σπϊ αμάθερη
δημϊρια ρϋμβαρη καλϋπςεςαι απϊ ςα Παοαοςήμαςα 1, 2, 4 και 5 και ςιπ γεμικέπ ρημειόρειπ ςξσ
ρυεςικξϋ με ςημ Έμχρη Ποξραοςήμαςξπ I ςηπ χπ άμχ σμτχμίαπ, καθόπ και
δ) ρε ςοίςεπ υόοεπ πξσ δεμ εμπίπςξσμ ρςημ πεοίπςχρη γ΄ ςηπ παοξϋραπ παοαγοάτξσ και έυξσμ
ρσμάφει διμεοείπ ή πξλσμεοείπ ρσμτχμίεπ με ςημ Έμχρη ρε θέμαςα διαδικαριόμ αμάθερηπ
δημξρίχμ ρσμβάρεχμ. Οικξμξμικϊπ τξοέαπ ρσμμεςέυει είςε μεμξμχμέμα είςε χπ μέλξπ έμχρηπ.
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Δ. Ο σπξφήτιξπ αμάδξυξπ θα ποέπει μα σπξβάλει ςημ ποξρτξοά ςξσ ρςα γοατεία ςηπ Τπηοερίαπ
μαπ (Διεϋθσμρηπ Δαρόμ ΠΔ Θερραλξμίκηπ, Νασαοίμξσ 28, Σ.Κ. 55131 Καλαμαοιά 4ξπ ϊοξτξπ), το
αργότερο μέχρι τημ Παρασκευή 23-10-2020 και ώρα 12.00μ.μ. (λϊγχ ςξσ επείγξμςξπ ςξσ
θέμαςξπ).
Δ. ςημ ρϋμβαρη πξσ θα ρσματθεί μεςά ςημ έκδξρη Απϊταρηπ Αμάθερηπ, θα αματεοθξϋμ
ειδικϊςεοξι ϊοξι για ςημ ξοθή και αποϊρκξπςη εκςέλερη ςχμ εογαριόμ.
Σ. Η διαδικαρία και ξι εογαρίεπ πεοιγοάτξμςαι αμαλσςικά ρςξ ρσμημμέμξ παοάοςημα
(Σεϋυη Α, Β, Γ, Δ)
Ο Αμ. Προϊστάμεμος
της Δ/μσης Δασώμ ΠΔ Θεσσαλομίκης

ταύρος Παπαδόπουλος
Δασολόγος
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ΣΔΤΥΟ Α: ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΖ
Τπηρεζία:

CPV:
Υρημαηοδόηηζη:

Προϋπολογιζμός:

«Δξγαζίεο θαηάξηηζεο, ζπκπιήξσζεο θαη δηόξζσζεο ησλ δαζηθώλ ραξηώλ θαη ινηπώλ εξγαζηώλ έσο ηελ
θύξσζή ηνπο, θαζώο θαη ηελ ηήξεζήο ηνπο ζην Γαζηθό Υάξηε ηεο Π.Δ. Θεζζαινλίθεο»
77231900-7 Τπηρεζίες Γαζικού Σομεακού τεδιαζμού
Πράζινο Σαμείο / Διδικός Φορέας Γαζών/ Υξεκαηνδνηηθό πξόγξακκα: «Πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε Γαζώλ έηνπο
2020» - Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο 4: «Αλάπηπμε δαζνπνλίαο θαη πξνζηαζίαο άγξηαο παλίδαο θαη ρισξίδαο - Μέηξν 5:
«Γαπάλεο θαηάξηηζεο, ζπκπιήξσζεο θαη δηόξζσζεο Γαζηθώλ Υαξηώλ»
24.800,00 (20.000,00 € + 4.800,00 € Φ.Π.Α. 24%)

Άξζξν 1: ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ – ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΜΒΑΖ - ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΙΔ
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ

Α.Γ.Μ.-Θ. / Γ/ΝΖ ΓΑΧΝ ΠΔ ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ

ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ

Έμη (6) κήλεο από ηελ εκεξνκελία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ. Ζ ηζρχο ηεο
πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ
αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν
κε ηελ πξνβιεπφκελε σο άλσ αξρηθή δηάξθεηα.

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ

Γ/ΝΖ ΓΑΧΝ ΠΔ ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ
Σαρ. Γ/λζε: Ναπαξίλνπ 28, 55131, Καιακαξηά (4νο όξνθνο)

ΚΑΣΑΛΖΣΙΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΙΑ ΚΑΙ ΧΡΑ ΠΡΟΦΟΡΑ

23-10-2020 εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 12:00 κκ

ΚΡΙΣΖΡΙΟ ΑΝΑΘΔΖ

Πιένλ ζπκθέξνπζα νηθνλνκηθή πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο.

ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΙΔ
- Γεκηνπξγία ηειηθψλ παξαδνηέσλ Γαζηθνχ Υάξηε ζε αξρεία κνξθφηππνπ «shapefile» γηα
ην ζχλνιν ησλ ΟΣΑ Π.Δ. Θεζζαινλίθεο
- Δλαξκφληζε ζχκθσλα κε ηηο ηξέρνπζεο πξνδηαγξαθέο θαη ησλ ηξηψλ αλαξηήζεσλ πνπ
έγηλαλ ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηεο Γ/λζεο Γαζψλ Π.Δ. Θεζζαινλίθεο, ψζηε λα πξνθχςεη
έλα εληαίν ςεθηαθφ αξρείν
- Φεθηνπνίεζε θαη ελζσκάησζε ησλ λέσλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ πνπ έιαβαλ ρψξα κεηά
ηελ νινθιήξσζε ησλ πξψησλ δαζηθψλ ραξηψλ, ζηνπο δαζηθνχο ράξηεο (Πξάμεηο
ραξαθηεξηζκνχ, Κεξχμεηο Αλαδαζσηέσλ, Άξζεηο Αλαδαζσηέσλ, νηθνδνκηθέο άδεηεο,
εθαξκνγή Αγξνγήο θαη άιισλ αγξνηηθψλ κεηξψσλ, φπνπ δελ εθαξκφζηεθαλ θιπ)
- Δλζσκάησζε ξπκνηνκηθψλ, θιπ. ζρεδίσλ, φπσο απηά θαηαηέζεθαλ απφ ηηο Γ/λζεηο
Γφκεζεο ησλ νηθείσλ Γήκσλ.
- Δλζσκάησζε δηνξζψζεσλ θσηνεξκελείαο πνπ ζα δηαπηζησζνχλ απφ ην Σκήκα Γαζηθψλ
Υαξηνγξαθήζεσλ ηεο Γ/λζεο Γαζψλ Θεζζαινλίθεο, θαη άιια πξφδεια ζθάικαηα.
- Πξνζαξκνγή ζηηο λέεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δαζηθψλ ραξηψλ (αιιαγέο ζηηο θαηεγνξίεο
ΑΝ θαη ΠΑ,ΠΓ, δεκηνπξγία πεδίνπ LANDTYPE φπνπ δελ ππάξρεη, θιπ)
- Απνθάζεηο ΔΠΔΑ εθφζνλ δνζνχλ ηα ςεθηαθά αξρεία
- Γηεμαγσγή θαη ηειηθή επεμεξγαζία ηνπνινγηθψλ θιπ. ειέγρσλ, ψζηε νη δαζηθνί ράξηεο λα
είλαη πιήξσο έηνηκνη γηα ζεψξεζε θαη αλάξηεζε.
Γηαδηθηπαθή ππνζηήξημε θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ ζε πεξηβάιινλ GIS

Έγγραθα ζύμβαζης:

εηξά ηζρύνο εγγξάθσλ:

Γηάξθεηα: κέρξη ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο.

Γηάξθεηα: κέρξη ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο.
Γηάξθεηα: κέρξη ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο.
Γηάξθεηα: κέρξη ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο
Γηάξθεηα: κέρξη ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο.
Οη ππεξεζίεο ζα εθηειεζηνχλ ζηελ έδξα ηεο Τπεξεζίαο
α) Ζ παξνχζα πξφζθιεζε (ηεχρνο α)
β) Ζ ηερληθή πεξηγξαθή (ηεχρνο β)
γ) Ζ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (ηεχρνο γ)
δ) Σν έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο (ηεχρνο δ)
Μεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε ζεηξά ηζρχνο
ησλ εγγξάθσλ είλαη ε αθφινπζε:
1. Σν πκθσλεηηθφ,
2. Ζ παξνχζα πξφζθιεζε.
3. Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ.
4. Σν ηεχρνο ηεο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ (.Τ.).
5. Σν Σεχρνο Σερληθψλ Γεδνκέλσλ θαη ηεο ζπλνιηθήο
πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο ησλ εξγαζηψλ κε ηα
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Παξαξηήκαηά ηνπ.

Άξζξν 2:

Τπνβνιή θαθέινπ πξνζθνξάο – πεξηερόκελν θαθέινπ πξνζθνξάο

2.1

Απηνπξνζψπσο ην αξγόηεξν κέρξη ηελ Παξαζθεπή 23-10-2020 θαη ώξα 12.00κ.κ.

2.2

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν (θπξίσο θάθεινο), ζηνλ νπνίν πξέπεη λα
αλαγξάθνληαη επθξηλψο ηα αθφινπζα:
Πξνο ηελ Γηεύζπλζε Γαζώλ ΠΔ Θεζζαινλίθεο
Πξνζθνξά ηνπ …………………………επσλπκία (ή νλνκαηεπψλπκν
θπζηθνχ πξνζψπνπ) θαη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο (ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, αξηζκφ ηειεθψλνπ,
fax, e-mail).

γηα ηε εθηέιεζε ησλ ππεξεζηώλ «Δξγαζίεο θαηάξηηζεο, ζπκπιήξσζεο θαη δηόξζσζεο ησλ
δαζηθώλ ραξηώλ θαη ινηπώλ εξγαζηώλ έσο ηελ θύξσζή ηνπο, θαζώο θαη ηελ ηήξεζήο ηνπο ζην
Γαζηθό Υάξηε ηεο Π.Δ. Θεζζαινλίθεο »
κε Αλαζέηνπζα Αξρή ηελ Α.Γ.Μ.Θ. / Γ/λζε Γαζώλ ΠΔ Θεζζαινλίθεο
θαη εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ ηελ ………..

Δληόο ηνπ θπξίσο θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο πεξηιακβάλνληαη:
α) Ξερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» ν νπνίνο πεξηιακβάλεη:
- Τπεχζπλε Γήισζε φηη δελ ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ζχκθσλα κε ην Αξ.73 ηνπ Ν.4412/2016, σο
ηζρχεη.
- ε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη ε εμνπζία
ππνγξαθήο ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ θαη εηδηθφηεξα:
1

Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη Α.Δ θαη Δ.Π.Δ :
I. ΦΔΚ ζχζηαζεο.
II. Αληίγξαθν ηνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ κε ην ΦΔΚ ζην νπνίν έρνπλ δεκνζηεπηεί φιεο νη κέρξη
ζήκεξα ηξνπνπνηήζεηο απηνχ ή επηθπξσκέλν αληίγξαθν θσδηθνπνηεκέλνπ θαηαζηαηηθνχ
(εθφζνλ ππάξρεη).
III. ΦΔΚ ζην νπνίν έρεη δεκνζηεπηεί ην πξαθηηθφ Γ εθπξνζψπεζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ.
IV. Πξαθηηθφ Γ. πεξί έγθξηζεο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, ζην νπνίν κπνξεί λα πεξηέρεηαη θαη
εμνπζηνδφηεζε (εθφζνλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ) γηα
ππνγξαθή θαη ππνβνιή πξνζθνξάο ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππνγξάθεη ν ίδηνο ν λφκηκνο
εθπξφζσπνο ηνπ θνξέα ηελ πξνζθνξά θαη ηα ινηπά απαηηνχκελα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ
θαη νξίδεηαη ζπγθεθξηκέλν άηνκν, θάηνηθνο Αζελψλ θαη γλψζηεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, σο
αληίθιεηνο.
V. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο πεξί ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ
θαηαζηαηηθνχ / κε ιχζεο ηεο εηαηξείαο, ην νπνίν πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ ηξείο (3) κήλεο
πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ.

2

Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη Ο.Δ, Δ.Δ , ΗΚΔ:
I. Αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ κε φια ηα κέρξη ζήκεξα ηξνπνπνηεηηθά.
II. Πηζηνπνηεηηθά αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο πεξί ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ
θαηαζηαηηθνχ.

β) μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα
νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ζην Έληππν Οηθνλνκηθήο
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Πξνζθνξάο πνπ επηζπλάπηεηαη (Σεχρνο δ) θαη ζπληάζζεηαη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα
απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, βάζεη ηεο ηηκήο. Σν πνζφ πξνζθνξάο ζα είλαη ζε επξψ ρσξίο ΦΠΑ θαη
ζα αλαγξάθεηαη αξηζκεηηθά θαη νινγξάθσο. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη
θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ
παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Οη
πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ζηαζεξέο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ αλαπξνζαξκφδνληαη.
2.3

Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ
H αλαζέηνπζα αξρή κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, απνξξίπηεη,
ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά:
1. Ζ νπνία δελ ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα, κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν πνπ νξίδεηαη πην πάλσ.
2. ηελ νπνία δελ δίλεηαη ηηκή ζε ΔΤΡΧ ή πνπ θαζνξίδεηαη ζρέζε ΔΤΡΧ πξνο μέλν λφκηζκα.
3. Απφ ηελ νπνία δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ
102 ηνπ λ. 4412/2016.
4. ηελ νπνία ε ηηκή ππεξβαίλεη απηή πνπ θαζνξίδεηαη θαη ηεθκεξηψλεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή.
5. Ζ νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν πξνβιεπφκελν (έμη κήλεο).
6. Ζ νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, εθφζνλ απηά δελ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή
δηφξζσζε ή εθφζνλ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε, δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί θαηά ηελ
απνζαθήληζε θαη ηελ ζπκπιήξσζή ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο.
7. Γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο
πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ λ.
4412/2016.
8. Ζ νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά.
9. Ζ νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιιεη δχν ή πεξηζζφηεξεο πξνζθνξέο.
10. Ζ νπνία είλαη ππφ αίξεζε, ή ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο.
11. Ζ νπνία παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη (δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο
θιπ) απφ ηα έγγξαθα ηεο παξνχζεο πξφζθιεζεο θαη απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο.

Άξζξν 3 : Γηαδηθαζία ππνβνιήο θαη αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ
3.1

Καηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ-αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαιεί
εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίδνπλ ή λα ζπκπιεξψλνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ
ππνβάιεη, κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ επηά (7) εκέξεο απφ ηελ
εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ζε απηνχο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. Οπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε πνπ
ππνβάιιεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ή ππνςεθίνπο, ρσξίο λα έρεη δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, δελ
ιακβάλεηαη ππφςε (άξζξν 102 λ.4412/16 φπσο ηζρχεη).

Άξζξν 4:

Δλζηάζεηο

ε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο, ε πξνζεζκία άζθεζήο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο
απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Ζ έλζηαζε
ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο Γ/λζεο Γαζψλ ΠΔ Θεζζαινλίθεο θαη γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζήο ηεο, απαηηείηαη,
κε ηελ θαηάζεζε απηήο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, χςνπο ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί
ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο (άξζξν 127 ηνπ λ. 4412/2016 φπσο ηζρχεη). Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί
δεκφζην έζνδν. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο Γ/λζεο Γαζψλ ΠΔ Θεζζαινλίθεο, αλ ε έλζηαζε γίλεη
δεθηή απφ ην απνθαζίδσλ δηνηθεηηθφ φξγαλν.
Άξζξν 5 : Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ θαη ζύλαςε ηεο ζύκβαζεο.
Μεηά ην πέξαο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο έλζηαζεο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ
ζπκθέξνπζεο απφ νηθνλνκηθή άπνςε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή εθδίδεη Απφθαζε αλάζεζεο θαη θαιεί ηνλ πξνζσξηλφ
αλάδνρν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
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Ζ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα
ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε
θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία
αλάζεζεο καηαηψλεηαη (πεξ. β' ηεο § 1 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016, φπσο ηζρχεη).

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄
Ζ ζύκβαζε αλαηίζεηαη βάζεη ηνπ θξηηεξίνπ αλάζεζεο ηνπ άξζξνπ 7 ηεο παξνύζαο, ζε πξνζθέξνληα ν νπνίνο
δελ απνθιείεηαη από ηε ζπκκεηνρή βάζεη ηνπ άξζξνπ 8 θαη πιεξνί ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ άξζξνπ 7.
Άξζξν 6:

Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό

Οη πξνζθεθιεκέλνη θνξείο, θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, απαηηείηαη λα αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν
ηεο ζχκβαζεο θαη λα έρνπλ εκπεηξία ζηε ρξήζε ινγηζκηθνχ Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ (G.I.S.) θαη ζηελ
θαηάξηηζε Γαζηθψλ Υαξηψλ.
Άρθρο 7.

Κριηήριο ανάθεζης ζύμβαζης και κριηήρια ποιοηικής επιλογής

7.1
Κξηηήξην αλάζεζεο
Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο χκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά: βάζεη ηηκήο
7.2:

Κξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο

7.2.1

Καηαιιειόηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο απαηηείηαη λα
αζθνύλ δξαζηεξηόηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο θαη ζα πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην
νηθείν επαγγεικαηηθό κεηξών, εθόζνλ, θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία, απαηηείηαη ε εγγξαθή ηνπο γηα ηελ ππό
αλάζεζε ππεξεζία.

7.2.2

Σερληθή θαη Δπαγγεικαηηθή Ιθαλόηεηα
Όζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη
νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα έρνπλ ηνπιάρηζηνλ εμάκελε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία: α) ζηε ρξήζε
ινγηζκηθνχ Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ & β) ζηελ παξνρή ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ
αλάξηεζε δαζηθψλ ραξηψλ θαη ζηελ ελζσκάησζε αληηξξήζεσλ θαηά αλαξηεκέλνπ δαζηθνχ ράξηε. Ζ εκπεηξία
ζα απνδεηθλχεηαη κε ηηο θαηάιιειεο ζπκβάζεηο θαη ζπζηάζεηο απφ ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ εθηειεζηεί θαηά ην
παξειζφλ ζηα παξαπάλσ αληηθείκελα, γηα ηελ εμαζθάιηζε, θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, θαηάιιεινπ
επηπέδνπ πνηφηεηαο (αξζ.75 παξ.4 & 5 λ.4412/16).

Άξζξν 8:

Λόγνη απνθιεηζκνύ

Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο,
εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε
ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο:
8.1. Όηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο:
α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008
ζ.42),
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β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη
ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ
παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ
θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,
γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο,
ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο
εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,
ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη
ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005,
ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ
παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία
ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166),
ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο
εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεοπιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία
κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη επίζεο φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή
απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη
εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. Ζ ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά:
αα) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.), ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ (Η.Κ.Δ.) θαη
πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο,
ββ) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ.

8.2. Όηαλ ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή
ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή λνκνζεζία ή/θαη ε αλαζέηνπζα αξρή
κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ
θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή γλσξίδεη ή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα
θαηάιιεια κέζα φηη έρνπλ επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ
απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο: αα) ηξεηο (3) πξάμεηο
επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο
εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 2063/Γ1632/2011 (Β΄ 266), φπσο
εθάζηνηε ηζρχεη, σο «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ ηξεηο (3)
δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο, ή ββ) δχν (2) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο
Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ αδήισηε εξγαζία, νη νπνίεο
πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ δχν (2) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο. Οη ππφ αα΄ θαη ββ΄ θπξψζεηο πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη
ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ. Ο ιφγνο απνθιεηζκνχ δελ εθαξκφδεηαη φηαλ ε εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο
ΦΠΑ, είλαη ίζε ή θαηψηεξε απφ ην πνζφ ησλ είθνζη ρηιηάδσλ (20.000) επξψ.
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Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ
αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε.
Γελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο
ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ
δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο.

8.3. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο
θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:
(α) εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016,
(β) εάλ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή
δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη
αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα
απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη
έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κία εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε απηή, ππφ
ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεηθλχεη φηη ν ελ ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο,
(γ) ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπλήςε ζπκθσλίεο
κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ,
δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 4412/2016 δελ κπνξεί λα
ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,
(ε) εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαηά ηελ
πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 48 ηνπ λ. 4412/2016, δελ κπνξεί λα
ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,
(ζη) εάλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην
πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο
παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο
παξφκνηεο θπξψζεηο,
(δ) εάλ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ
εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο
πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη‟ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ
23 ηεο παξνχζαο,
(ε) εάλ επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, λα
απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο
ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο
απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε,
(ζ) εάλ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ, γηα ην
νπνίν ηνπ επηβιήζεθε πνηλή πνπ ηνπ ζηεξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο δεκνζίσλ
έξγσλ θαη θαηαιακβάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κηα εθ ησλ θαηαζηάζεσλ
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξ.12.4, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεδεηγκέλα ν ελ ιφγσ θνξέαο είλαη ζε
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ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο
επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο.
8.4. Ο πξνζθέξσλ απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο
παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη βξίζθεηαη, ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεψλ ηνπ, είηε πξηλ είηε θαηά ηε
δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο.
8.5. Πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο
8.1 θαη 8.4 κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα λα
απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ (απηoθάζαξζε). Δάλ ηα ζηνηρεία
θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Σα κέηξα πνπ
ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο
πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ
νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, ζχκθσλα κε ηηο
θείκελεο δηαηάμεηο, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, ζε εζληθφ επίπεδν, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ή
αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ
νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε ζην θξάηνο – κέινο ζην νπνίν ηζρχεη ε απφθαζε.
8.6. Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε
παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016. Δάλ ε πεξίνδνο
απνθιεηζκνχ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε, νξίδεηαη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 12.1 ε
πεξίνδνο απηή αλέξρεηαη ζε πέληε (5) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο κε ακεηάθιεηε απφθαζε θαη ζηηο
πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 12.4 ζηα ηξία (3) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ζρεηηθνχ γεγνλφηνο.
8.7 Οηθνλνκηθφο θνξέαο, ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ λ.
4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιείεηαη απηνδίθαηα θαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο
ζχκβαζεο.

9. Απνδεηθηηθά κέζα - Γηθαηνινγεηηθά πεξί κε ζπλδξνκήο ιόγσλ απνθιεηζκνύ & θάιπςεο θξηηεξίσλ
πνηνηηθήο επηινγήο
Α. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 8 ηεο παξνχζαο, νη πξνζθέξνληεο
νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ζρεηηθή Τπεχζπλε Γήισζε:
Β. Γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ππνβάιινληαη i) γηα ηνπο ππνςήθηνπο αλαδόρνπο:
ζπκβάζεηο θαη ζπζηάζεηο απφ ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ εθηειεζηεί θαηά ην παξειζφλ θαη γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ έμη (6)
κελψλ ζην αληηθείκελν ηεο θαηάξηηζεο ησλ Γαζηθψλ Υαξηψλ, θαη ζηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ ησλ Γεσγξαθηθψλ
πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ ζε νπνηνδήπνηε έξγν ηεο Γαζηθήο Τπεξεζίαο
Γ. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 10 ηεο παξνχζαο
Υξόλνο έθδνζεο θαη ηζρύνο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο
Σα απνδεηθηηθά κέζα γίλνληαη απνδεθηά ζύκθσλα κε ηελ παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ λ. 4412/2016 (άξζξν 43
παξ. 7 πεξ. α΄ππνπεξ. αδ΄ηνπ λ. 4605/2019) θαη κε ηελ ππ’ αξηζκ. 2210/19-4-2019 (ΑΓΑ: 66ΓΠΟΞΣΒ-Ε9Κ)
δηαηαγή ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. «δηεπθξηλήζεηο σο πξνο ηνλ ρξόλν έθδνζεο θαη ηζρύνο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ
πξνζθνκίδνληαη από ηνλ πξνζσξηλό αλάδνρν (δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο).
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Άξζξν 10 : Δγγπήζεηο
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε-κέιε ηεο Έλσζεο ή
ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην
δηθαίσκα απηφ. Δάλ νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδνζνχλ απφ κε ειιεληθή Σξάπεδα κπνξεί λα ζπληαρζνχλ ζε κία απφ ηηο
επίζεκεο γιψζζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, αιιά ζα ζπλνδεχνληαη απαξαίηεηα απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ
ειιεληθή γιψζζα. Μπνξνχλ επίζεο λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. – Σ.Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ
Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί
παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή
κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε
νηθνλνκηθφ θνξέα.
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη‟ επηινγή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο
παξαπάλσ παξαγξάθνπ.
Οη εγγπήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, β) ηνλ εθδόηε,
γ) ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζύλνληαη (ή ηνλ θύξην ηνπ έξγνπ), δ)ηνλ αξηζκό ηεο εγγύεζεο, ε) ην
πνζό πνπ θαιύπηεη ε εγγύεζε. (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, ε εγγύεζε πεξηιακβάλεη θαη ηνλ
όξν όηη θαιύπηεη ηηο ππνρξεώζεηο όισλ ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε), ζη) ηελ πιήξε
επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγύεζε (ζηελ
πεξίπησζε έλσζεο, αλαγξάθνληαη όια ηα παξαπάλσ γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο), δ) ηνπο όξνπο όηη: αα) ε
εγγύεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθύιαθηα, ν δε εθδόηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη
ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) όηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζό ηεο θαηάπησζεο ππόθεηηαη ζην εθάζηνηε
ηζρύνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο
πξνζθνξώλ, ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξόλν ηζρύνο ηεο εγγύεζεο , η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο από ηνλ
εθδόηε ηεο εγγύεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζό ηεο εγγύεζεο νιηθά ή κεξηθά εληόο πέληε (5) εκεξώλ κεηά από απιή
έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζύλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο
εθηέιεζεο, ηνλ αξηζκό θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο.
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο θνξείο πνπ θέξνληαη λα έρνπλ εθδψζεη ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο, πξνθεηκέλνπ
λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο.
Δγγύηζη ζσμμεηοτής ΓΔΝ ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ
Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο
Ο Αλάδνρνο, πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, νθείιεη λα θαηαζέζεη εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο, ην
ύςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηό 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο, εθηόο Φ.Π.Α..
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ππέξ ηνπ θπξίνπ ηνπ
έξγνπ, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, ηδίσο κεηά ηελ
νξηζηηθνπνίεζε ηεο έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Άξζξν 11:

Δθηηκώκελε αμία – Υξεκαηνδόηεζε – Πξνζεζκίεο ηεο ζύκβαζεο

11.1 Ζ εθηηκεζείζα αμία ησλ παξερφκελσλ ππνζηεξηθηηθψλ εξγαζηψλ αλέξρεηαη ζε 20.000,00 € (ρσξίο ΦΠΑ 24%)
θαη πεξηιακβάλεη ηε ζπλνιηθή πξνεθηηκψκελε ακνηβή ησλ «Δργαζιών καηάρηιζης, ζσμπλήρωζης και
διόρθωζης ηων δαζικών ταρηών και λοιπών εργαζιών έως ηην κύρωζή ηοσς, καθώς και ηης ηήρηζής
ηοσς ζηο Γαζικό Υάρηη ηης Π.Δ. Θεζζαλονίκης».
Ζ παξνρή ησλ αλσηέξσ εξγαζηψλ ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην Μέηξν 5: «Γαπάλεο θαηάξηηζεο, ζπκπιήξσζεο
θαη δηόξζσζεο Γαζηθώλ Υαξηώλ» ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε Γαζώλ έηνπο 2020»
ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ.
Ζ ζχκβαζε ππφθεηηαη ζηηο λφκηκεο θξαηήζεηο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο θξάηεζεο χςνπο 0,06 % ππέξ ησλ
ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 § 3 ηνπ
Ν 4013/2011 θαη ηεο θξάηεζεο χςνπο 0,06% ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ ζχκθσλα
κε ην άξζξν 350 §3 ηνπ λ.4412/2016 φπσο ηζρχεη & ηελ ππ‟ αξηζκ. 1191/14-3-2017 (ΦΔΚ 969/Β/2017) Κ.Τ.Α.
11.2 Οη κνλάδεο θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ, ηα πνζνηηθά ζηνηρεία θιπ αλαθέξνληαη ζην Σεχρνο Σερληθψλ Γεδνκέλσλ.
11.3 Χο εκεξνκελία έλαξμεο ησλ πξνζεζκηψλ ηεο ζχκβαζεο ηνπ Αλαδφρνπ νξίδεηαη ε εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ
ζπκθσλεηηθνχ.
Ζ ζπλνιηθή πξνζεζκία γηα ηελ πεξαίσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ηκεκαηηθά ζε δχν (2) θάζεηο, ήηνη: ε
πξψηε έσο 25-11-2020, γηα ηα ζηνηρεία ηα νπνία ζα παξαδνζνχλ απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζηνλ αλάδνρν έσο 18-112020 θαη ε δεχηεξε έσο 24-12-2020, γηα ηα ππφινηπα ζηνηρεία πνπ ζα παξαδνζνχλ απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζηνλ
αλάδνρν κεηά ηηο 18-11-2020.
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα νξίζεη, θαηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ, κεηαγελέζηεξν
ρξόλν έλαξμεο ησλ πξνζεζκηώλ ηεο ζύκβαζεο.:

Άξζξν 12:

Σεθκήξην από ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο

Ζ ππνβνιή πξνζθνξάο απνηειεί ηεθκήξην φηη ν ζπκκεηέρνλ νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη πιήξε γλψζε ησλ
εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο θαη γλσξίδεη πιήξσο ηηο ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο.
Άξζξν 13:

Υξόλνο, ηόπνο θαη δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο

Ζ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζα έρεη ηε δηάξθεηα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ σο άλσ παξ. 11.3 θαη ν ηφπνο εθηέιεζεο ησλ
εξγαζηψλ ζα είλαη ηφζν ε έδξα ηεο Γ/λζεο Γαζψλ ΠΔ Θεζζαινλίθεο, φζν θαη ε έδξα ηνπ αλαδφρνπ.
Άξζξν 14 : Γηάιπζε ηεο ύκβαζεο
Ζ ιχζε ηεο ζχµβαζεο επέξρεηαη ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο:
1. Παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο.
2. Πεξηθνπή ησλ ζρεηηθψλ νηθνλνκηθψλ πηζηψζεσλ.
3. Αλαζηνιή ησλ εξγαζηψλ απφ ηελ Τπεξεζία.
Μαηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ή γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, µε θαηαθχξσζή ηεο, δε δεκηνπξγεί δηθαίσκα ή απαίηεζε ππέξ
ηνπ αλαδφρνπ. Ο αλάδνρνο, παξαηηείηαη απφ θάζε αμίσζε, φηαλ θαη εθφζνλ επέιζνπλ απξφβιεπηεο κεηαβνιέο ησλ
νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 388 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα.
Γηα θάζε δήηεκα πνπ δελ πξνβιέπεηαη απφ ζπκβαηηθά ηεχρε ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ παξνρή
ππεξεζηψλ.
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ΣΔΤΥΟ Β – ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ησλ ππεξεζηψλ «Δργαζίες καηάρηιζης, ζσμπλήρωζης και διόρθωζης ηων δαζικών
ταρηών και λοιπών εργαζιών έως ηην κύρωζή ηοσς, καθώς και ηης ηήρηζής ηοσς ζηο Γαζικό Υάρηη ηης Π.Δ.
Θεζζαλονίκης»
1.

Περιετόμενο παρετόμενων σποζηηρικηικών εργαζιών ζηην αναμόρθωζη ηων μερικώς ή ολικώς
κσρωμένων δαζικών ταρηών ηης Π.Δ. Θεζζαλονίκης
ηα πιαίζηα ηεο αλακφξθσζεο ησλ ελ ιφγσ δαζηθψλ ραξηψλ, νη παξερφκελεο εξγαζίεο αθνξνχλ ζε:
 Να ελαξκνληζηνχλ ςφμφωνα με τισ τρζχουςεσ προδιαγραφζσ και οι τρεισ αναρτήςεισ που ζγιναν
ςτην περιοχή ευθφνησ τησ Δ/νςησ Δαςϊν Π.Ε. Θεςςαλονίκησ, ϊςτε να προκφψει ζνα ενιαίο
ψηφιακό αρχείο.
 Να περαςτοφν οι 1.000 περίπου αποδεκτζσ, πλήρωσ ή μερικϊσ, αποφάςεισ που ζχουν εκδοθεί
από τισ ΕΠ.Ε.Α. του νομοφ και δημιουργοφν περίπου 3.000 νζα πολφγωνα χαρακτηριςμοφ
 να τροποποιηθεί ο υφιςτάμενοσ δαςικόσ χάρτησ βάςει των 230 περίπου αιτήςεων αναμόρφωςησ
που κατατζθηκαν ςτην Υπηρεςία μασ, που αφοροφν περίπου 35 ρυμοτομικά ςχζδια, 20
οικοδομικζσ άδειεσ και 180 περιπτϊςεισ κληροτεμαχίων .
 να περιληφθοφν ςτον αναμορφωμζνο δαςικό χάρτη νζεσ πράξεισ τησ διοίκηςησ (20 περίπου νζεσ
αναδαςωτζεσ πράξεισ και 2 ευρείεσ πράξεισ) που είτε εκδόθηκαν ςτο μεταξφ είτε μζχρι τϊρα δεν
ήταν δυνατόν να περαςτοφν
 πγθέληξσζε δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ, έιεγρν, δηαρσξηζκφ, επεμεξγαζία-θαηαρψξεζή ηνπο κε ρξήζε GIS,
πξνζαξκνγή ηνπο ζηα εληαία ραξηνγξαθηθά ππφβαζξα ηνπ Διιεληθνχ Κηεκαηνινγίνπ θαη ηερληθή εθαξκνγή
ηνπο.
 να ελεγχθοφν όλα τα ΔΑ και ΔΔ του νομοφ εντόσ των εκτάςεων διανομήσ (κληροτεμαχίων και
μη), προκειμζνου, όπου απαιτείται, να τροποποιηθοφν κατάλληλα οι χαρακτηριςμοί των
εκτάςεων.
 Φσηνεξκελεία, επίγεην έιεγρν φπνπ απαηηείηαη θαη απφδνζε ησλ νξίσλ ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ ζηνλ ππφ
αλακφξθσζε δαζηθφ ράξηε.
 Έιεγρν ησλ δηαζέζηκσλ ςεθηαθψλ αξρείσλ, ζπλεθηίκεζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεξάξρεζε γεσρσξηθψλ
δεδνκέλσλ.
 Γηαρείξηζε απνξξηθζέλησλ πξνδήισλ ζθαικάησλ κε ρξήζε ηνπ εηδηθνχ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ ηεο παξ. 11
ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3889/2010.
 Δλζσκάησζε ησλ λέσλ δεδνκέλσλ, ηνπνινγηθφ έιεγρν θαη επαλαθσδηθνπνίεζή ηνπο.

Οηηδήπνηε δεηεζεί από ηελ αλαζέηνπζα Αξρή, πξνθεηκέλνπ ηα ςεθηαθά αξρεία λα είλαη ζπκβαηά κε ηελ
εθαξκνγή ηεο ΔΚΥΑ Α.Δ. γηα ηελ αλάξηεζε ησλ Γαζηθώλ Υαξηώλ, έηζη ώζηε λα κπνξεί λα πινπνηεζεί ε
αλάξηεζή ηνπο.

ΤΝΟΛΗΚΖ ΠΡΟΔΚΣΗΜΧΜΔΝΖ ΑΜΟΗΒΖ:
Ζ εθηηκεζείζα αμία ησλ παξερφκελσλ ππνζηεξηθηηθψλ εξγαζηψλ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 20.000,00 € (ρσξίο ΦΠΑ
24%) θαη πεξηιακβάλεη ηε ζπλνιηθή πξνεθηηκψκελε ακνηβή ησλ εξγαζηψλ «καηάρηιζης, ζσμπλήρωζης και
διόρθωζης ηων δαζικών ταρηών και λοιπών εργαζιών έως ηην κύρωζή ηοσς, καθώς και ηης ηήρηζής ηοσς ζηο
Γαζικό Υάρηη ηης Π.Δ. Θεζζαλονίκης»
Ζ παξνρή ησλ ππνζηεξηθηηθψλ εξγαζηψλ ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην Πξφγξακκα: «Πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε Γαζψλ
έηνπο 2020» - Μέηξν 5 «Γαπάλεο θαηάξηηζεο, ζπκπιήξσζεο θαη δηφξζσζεο Γαζηθψλ Υαξηψλ» - Γξάζε «Γαπάλεο ησλ
Γ/λζεσλ Γαζώλ ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ θαηάξηηζεο, ζπκπιήξσζεο δηόξζσζεο
ησλ δαζηθώλ ραξηώλ έσο θαη ηελ θύξσζή ηνπο, θαζώο θαη ηεο ηήξεζήο ηνπο» ηνπ Δηδηθνχ Φνξέα Γαζψλ ηνπ Πξάζηλνπ
Σακείνπ ζχκθσλα κε ηελ ππ‟ αξηζκ. ΤΠΔΝ/ΓΓΔΤ/90080/2235/14-10-2020 (ΑΓΑ: ΦΟ14653Π8-6ΣΤ) απφθαζε ηνπ
Αλ/ηε Πξ. ηεο Γ.Γ. Γαζψλ θαη Γαζηθνχ Πεξηβάιινληνο ηνπ Τ.Π.Δ.Ν. «πεξί έγθξηζεο δηάζεζεο πίζησζεοΣελίδα
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ρξεκαηνδφηεζε ηεο Γ/λζεο Γαζψλ Θεζζαινλίθεο ηεο Α.Γ.Μ.Θ. γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο „Γαπάλεο ησλ Γ/λζεσλ
Γαζψλ ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ θαηάξηηζεο, ζπκπιήξσζεο δηόξζσζεο ησλ
δαζηθώλ ραξηώλ έσο θαη ηελ θύξσζή ηνπο, θαζώο θαη ηεο ηήξεζήο ηνπο’ από πηζηώζεηο ηνπ Δηδηθνύ Φνξέα Γαζώλ ηνπ
Πξάζηλνπ Σακείνπ έηνπο 2020».
Ζ απνπιεξσκή ηνπο ζα γίλεη ζην ηέινο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ νινθιήξσζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ (ηειηθή
θάζε).
Ζ ακνηβή ζπκπεξηιακβάλεη φιεο ηηο ακνηβέο, κηζζνχο εηζθνξέο θάζε είδνπο, θφξνπο ή ηέιε, θάζε άιιε δαπάλε ησλ
Αλαδφρσλ ππέξ ηξίησλ θαη ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, πξνθεηκέλνπ ν ηειεπηαίνο λα παξάζρεη πξνζεθφλησο ηηο
ππνζηεξηθηηθέο εξγαζίεο. Ο πξνυπνινγηζκφο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο δαπάλεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο
ζχκβαζεο ρσξίο θακία πεξαηηέξσ επηβάξπλζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, φπσο: Ακνηβέο γηα ηελ παξνρή ηνπ ζπλφινπ
ησλ πξνβιεπφκελσλ ππνζηεξηθηηθψλ εξγαζηψλ.
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ΣΔΤΥΟ Γ - Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ

Γηα ηελ παξνρή ππεξεζίαο γηα ηελ «Δξγαζίεο θαηάξηηζεο, ζπκπιήξσζεο θαη δηόξζσζεο ησλ δαζηθώλ ραξηώλ
θαη ινηπώλ εξγαζηώλ έσο ηελ θύξσζή ηνπο, θαζώο θαη ηελ ηήξεζήο ηνπο ζην Γαζηθό Υάξηε ηεο Π.Δ.
Θεζζαινλίθεο»
Πξνυπ/ζκφο ζχκβαζεο: 24.800,00 €
Καζαξή αμία εξγαζηψλ:
Φ.Π.Α.:

20.000,00 €
4.800,00 €

Ζ παξνχζα Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ αθνξά ζηνπο εηδηθνχο ζπκβαηηθνχο θαη ηερληθνχο φξνπο, ζχκθσλα κε
ηνπο νπνίνπο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ηεο ππ' αξηζ. Α 67/Γ.Γ.Γ./1257/679/4/11-3-1974 Δγθπθιίνπ Απνθάζεσο
ηνπ Τπ.Γεκ. Έξγσλ εγθξηζείζεο Γεληθήο πγγξαθήο Τπνρξεώζεσλ θαη ζύκθσλα κε ηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεύρε θαη ηηο
έγγξαθεο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε ζύκβαζε «Δργαζίες καηάρηιζης, ζσμπλήρωζης και
διόρθωζης ηων δαζικών ταρηών και λοιπών εργαζιών έως ηην κύρωζή ηοσς, καθώς και ηην ηήρηζής ηοσς ζηο
Γαζικό Υάρηη ηης Π.Δ. Θεζζαλονίκης», από ηνλ αλάδνρν.

Άξζξν 1ν:

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΖ

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη νη «Δργαζίες καηάρηιζης, ζσμπλήρωζης και διόρθωζης ηων δαζικών ταρηών και
λοιπών εργαζιών έως ηην κύρωζή ηοσς, καθώς και ηην ηήρηζής ηοσς ζηο Γαζικό Υάρηη ηης Π.Δ.
Θεζζαλονίκης», όπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε (ηεχρε α & β).

Άξζξν 2ν:

ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ

Ζ δηαδηθαζία, ε ζχκβαζε θαη φιεο νη ελέξγεηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε θαη ηελ παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ θαη ηηο
πιεξσκέο, δηέπνληαη απφ ηα παξαθάησ λνκνζεηήκαηα:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

Σνπ λ. 4412/2016 (Α' 147)“Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη
2014/25/ΔΔ”, φπσο ηζρχεη θαη φιεο νη θαλνληζηηθέο πξάμεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί πξνο εθηέιεζή ηνπ, θαζψο θαη νη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο
θαη εγθχθιηνη πνπ έρνπλ εθδνζεί γηα ηελ εξκελεία ηνπ.
Σνπ λ.4389/2016 (Α‟ 94) «Δπείγνπζεο δηαηάμεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζπκθσλίαο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ θαη δηαξζξσηηθψλ
κεηαξξπζκίζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο»
Σνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκόζην
ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο ηζρχεη.
Σνπ λ. 4250/2014 (Α‟ 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεύζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεύζεηο Ννκηθώλ Πξνζώπσλ θαη Τπεξεζηώλ ηνπ Γεκνζίνπ
Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο».
Σεο § Ε ηνπ λ.4152/2013 (Α‟ 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2011/7 ηεο 16-2-2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ
θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο».
Σνπ λ. 4129/2013 (Α‟ 52) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Νόκσλ γηα ην Διεγθηηθό πλέδξην» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
Σνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 4024/2011 (Α‟ 226) «πγθξόηεζε ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο θαη νξηζκόο ησλ κειώλ ηνπο κε θιήξσζε»
θαη ησλ απνθάζεσλ πνπ εθδφζεθαλ θαη‟ εμνπζηνδφηεζή ηνπ.
Σνπ λ. 4013/2011 (Α‟ 204) «ύζηαζε Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ…» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
Σνπ λ. 3889/2010 (Α‟ 182) «πεξί ρξεκαηνδφηεζεο Πεξηβαιινληηθψλ Παξεκβάζεσλ, Πξάζηλν Σακείν, Κχξσζε Γαζηθψλ Υαξηψλ θαη άιιεο
δηαηάμεηο», εηδηθφηεξα δε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 13, 14, 15, 16 & 17 φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ [άξζξα 153 & 155 ηνπ
λ.4389/2016 (Α‟ 94) «πεξί επεηγνπζψλ δηαηάμεσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζπκθσλίαο δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ θαη δηαξζξσηηθψλ
κεηαξξπζκίζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», άξζξν 48 ηνπ λ.4685/2020 (Α‟ 92) θιπ].
Σνπ λ. 3861/2010 (Α‟ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ
θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξόγξακκα Γηαύγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη.
Σνπ λ. 2859/2000 “Κύξσζε Κώδηθα Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.)” (Α‟ 248) φπσο ηζρχεη.
Σνπ λ. 2690/1999 (Α' 45) “Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο” φπσο ηζρχεη.
Σνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) “Πλεπκαηηθή Ιδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηώκαηα θαη Πνιηηηζηηθά Θέκαηα”, φπσο ηζρχεη.
Σνπ λ.3852/2010 (Α‟ 87') «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» φπσο
ηζρχεη.
Σνπ π.δ. 437/1981 (Α‟ 120) «πεξί κειέηεο θαη εθηέιεζεο δαζνηερληθψλ έξγσλ» φπσο ηζρχεη.
Σνπ π.δ. 80/2016 (Α 145) “Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηάθηεο», όπσο ηζρύεη.
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Σνπ π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξόζβαζε ζε δεκόζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία”, φπσο ηζρχεη.
Σεο ππ‟ αξηζκ. 146776/2459/21-10-2016 (Β‟ 3532) απφθαζε ηνπ Αλ/ηή Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο πεξί «Καζνξηζκνχ
ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηελ παξάγξαθν 1 εδάθηα β,γ,δ θαη ε ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ.3889/2010» φπσο ηζρχεη.
Οη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο (πιελ απηψλ πνπ ήδε πξναλαθέξζεθαλ), θαζψο θαη άιιεο
δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα έγγξαθα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (λφκνπ, π.δ.,
ππνπξγηθήο απφθαζεο, θ.ι.π.) πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά
παξαπάλσ, ηζρχνπλ θαη ππεξηεξνχλ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Πξνζζήθεο θαη ελ γέλεη πξνζαξκνγέο άξζξσλ ηεο δηαθήξπμεο (πέξαλ
ησλ φζσλ ήδε πξνβιέπνληαη ξεηψο ζην θείκελν ηεο πξφηππεο δηαθήξπμεο) κπνξνχλ λα πξνζηίζεληαη θαη λα πεξηιακβάλνληαη, κφλν
εθφζνλ είλαη απφιπηα ζπκβαηέο κε ηελ ηζρχνπζα θάζε θνξά λνκνζεζία.

Άξζξν 3ν:

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΟΣΖΡΙΚΣΙΚΧΝ ΔΡΓΑΙΧΝ

Μεηά ηελ επέιεπζε ησλ έλλνκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, αθνινπζεί ε ππνγξαθή ηνπ
ζπκθσλεηηθνχ ηεο Τπεξεζίαο κε ηνλ αλάδνρν. Ζ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν
αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 105 ηνπ λ.
4412/2016, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε
πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ
ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη.

Άξζξν 4ν:

ΔΓΓΤΖΔΙ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΔΧ

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ.1 πεξ.
β ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο Φ.Π.Α. θαη
θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο εθδίδνληαη απφ
πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή
ζηα θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα
εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ.Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε
παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη‟ επηινγή ηνπ
αλαδφρνπ απφ έλα ή πεξηζζφηεξα πηζησηηθά ηδξχκαηα, αλεμαξηήησο ηνπ χςνπο ησλ.

Άξζξν 5ν:

ΓΙΟΙΚΖΖ ΤΜΒΑΖ - ΔΠΙΒΛΔΦΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΤΜΒΑΖ

Ζ παξαθνινχζεζε, ν έιεγρνο θαη ε δηνίθεζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ αζθνχληαη απφ ηελ νξηζζείζα σο
Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία (άξζξν 216 ηνπ λ. 4412/2016) θαη ε παξαθνινχζεζε θαη παξαιαβή ηνπο απφ αξκφδηα
επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ.4412/2016 φπσο ηζρχεη.
Ζ άζθεζε ηεο επίβιεςεο ζε θακηά πεξίπησζε δελ κεηψλεη ηηο επζχλεο ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ
ππνζηεξηθηηθψλ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηε ζχκβαζε. Απφ ηνλ αλάδνρν ηεξείηαη εκεξνιφγην
ζην νπνίν θαηαγξάθεηαη ε θαζεκεξηλή δξαζηεξηφηεηα ζηα πιαίζηα εθηέιεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. Σν
εκεξνιφγην ζπλππνγξάθεηαη απφ ηνλ επφπηε ηεο ζχκβαζεο, πνπ κπνξεί λα ζεκεηψζεη επί απηνχ παξαηεξήζεηο γηα
ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. Σν εκεξνιφγην θπιάζζεηαη ζηνλ ρψξν εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο θαη νη
θαηαγξαθέο ηνπ απνηεινχλ ζηνηρείν γηα ηελ παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο
(§4 ηνπ άξζξνπ 216 ηνπ λ. 4412/2016).

Άξζξν 6ν:

ΚΟΙΝΟΠΟΙΖΖ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ-ΔΚΠΡΟΧΠΖΖ

α. Σα έγγξαθα θνηλνπνηνχληαη ζηνλ αλάδνρν ή ζηνλ αληίθιεηφ ηνπ ζχκθσλα κε ην άξζξνπ 143 ηνπ λ. 4412/2016. Ο
αλάδνρνο γλσζηνπνηεί ζηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ηελ λφκηκε εθπξνζψπεζή ηνπο ή ηνπο ηπρφλ πιεξεμνχζηνπο
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 135 ηνπ λ. 4412/2016.
β. Όηαλ πξφθεηηαη γηα ππνγξαθή ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ησλ πηζηνπνηήζεσλ θαη ηεο επηηφπνπ παξαθνινχζεζεο ηεο
ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο κπνξεί λα εθπξνζσπεζεί κφλν απφ ηερληθφ ζηέιερνο ηεο επηρείξεζεο ή άιινλ ηερληθφ πνπ έρεη
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ηα λφκηκα, ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα θαη ηηο ζρεηηθέο δπλαηφηεηεο. Ο αλσηέξσ ηερληθφο κπνξεί λα είλαη νιηθά ή
κεξηθά θαη πιεξεμνχζηνο ή εθπξφζσπνο ηνπ αλαδφρνπ.

Άξζξν 7ν:

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΙΧΝ-ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΖΣΡΔ-ΠΑΡΑΣΑΔΙ

Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εξγνιαβίαο (πξνζεζκία) αξρίδεη απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.

ΑΡΘΡΟ 8ν : ΦΟΡΟΙ-ΚΡΑΣΖΔΙ





Σνλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε
λνκνζεζία, Ηδίσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο: α) Κξάηεζε 0,07% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο
αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο
Τπέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ επηβάιιεηαη (άξζξν 4 Ν.4013/2011 φπσο ηζρχεη)
β) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θόξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο,
θαζώο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζύκβαζεο Τπέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθώλ Πξνζθπγώλ
επηβάιιεηαη (άξζξν 350 παξ.3 ηνπ Ν.4412/2016, ΚΤΑ 1191/14.03.2017 - ΦΔΚ 969/22.03.2017 ηεύρνο Β')
Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 3% θαη ζηελ επ‟
απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ 20%.
Καηά ηελ πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπόκελε από ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θόξνπ
εηζνδήκαηνο επί ηνπ θαζαξνύ πνζνύ.

 Ζ δαπάλε Φ.Π.Α. βαξχλεη ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ.
Άξζξν 9ν:

ΠΡΟΧΠΙΚΟ ΔΡΓΟΛΑΒΙΑ

Σν πξνζσπηθφ ή/θαη ν ζπλεξγάηεο ηνπ αλαδφρνπ, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ζα είλαη ηεο
απφιπηεο έγθξηζεο ηεο Γηεχζπλζεο Γαζψλ Θεζζαινλίθεο θαη ε ηερληθή θαηάξηηζε θαη ηθαλφηεηά ηνπ, θαζψο θαη ε
απφδνζή ηνπ ζα ειέγρνληαη απφ ηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θαη ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί αθαηαιιειφηεηά ηνπ,
κπνξεί λα δεηεζεί ε αληηθαηάζηαζή ηνπ.
Σν πξνζσπηθό πνπ ζα εξγάδεηαη, απνηειεί πξνζσπηθό ηνπ αλαδόρνπ εξγνιάβνπ θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ
απνθηά εξγαζηαθή ζρέζε κε ηελ Τπεξεζία.
Άξζξν 10ν:

ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ

Ο αλάδνρνο έρεη, απέλαληη ηφζν ηεο Τπεξεζίαο φζν θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ
απφ ηα παξφληα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη φζεο θαζνξίδνληαη απφ ηελ λνκνζεζία γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη απηψλ πνπ
θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 138 ηνπ λ.4412/2016, ζρεηηθά κε ηελ πιεξσκή θαη αζθάιηζε πξνζσπηθνχ θαη ηελ ηήξεζε ησλ
δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηηο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πεξί πγείαο θαη
αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πξφιεςεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ.

Άξζξν 11ν:

ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ - ΠΙΣΟΠΟΙΖΔΙ - ΠΛΖΡΧΜΔ

Ο αλάδνρνο κε δηθή ηνπ επζχλε, ππνβάιιεη ηα δηθαηνινγεηηθά θαη παξαζηαηηθά πνπ θαζνξίδεη ε §5 ηνπ άξζξνπ 200 ηνπ
λ.4412/2016 θαη ηα ππνβάιιεη ζηελ Τπεξεζία θαη ε ζρεηηθή δαπάλε ζα πιεξσζεί κεηά ηελ παξαιαβή ηεο παξερφκελεο
ππεξεζίαο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 221 παξ. 11δ.
Πέξαλ ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ νη αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή, κπνξνχλ λα
δεηήζνπλ θαη νπνηνδήπνηε άιιν δηθαηνινγεηηθφ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο.
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Άξζξν 12ν
Γηα θάζε δήηεκα πνπ δελ πξνβιέπεηαη απφ ηα ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ παξνρή
ππεξεζηψλ.
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ΣΔΤΥΟ Γ - Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο

«Δξγαζίεο θαηάξηηζεο, ζπκπιήξσζεο θαη δηόξζσζεο ησλ
Τπηρεζία:

ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜOΚΡΑΣΙΑ
ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΖ ΓΙΟΙΚΖΖ
ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΖ/
ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΓΑΧΝ
& ΑΓΡΟΣΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ
ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΓΑΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ

CPV:

Υρημαηοδόηηζη:

Προϋπολογιζμός:

δαζηθώλ ραξηώλ θαη ινηπώλ εξγαζηώλ έσο ηελ θύξσζή
ηνπο, θαζώο θαη ηεο ηήξεζήο ηνπο ζην Γαζηθό Υάξηε ηεο Π.Δ.
Θεζζαινλίθεο»

77231900-7 Τπηρεζίες Γαζικού Σομεακού τεδιαζμού
Πράζινο Σαμείο / Διδικός Φορέας Γαζών
Υξεκαηνδνηηθό πξόγξακκα: «Πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε Γαζώλ έηνπο
2020» - Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο 4: «Αλάπηπμε δαζνπνλίαο θαη
πξνζηαζίαο άγξηαο παλίδαο θαη ρισξίδαο - Μέηξν 5: «Γαπάλεο
θαηάξηηζεο, ζπκπιήξσζεο θαη δηόξζσζεο Γαζηθώλ Υαξηώλ» - Γξάζε
«Γαπάλεο ησλ Γ/λζεσλ Γαζώλ ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ γηα
ηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ θαηάξηηζεο, ζπκπιήξσζεο θαη δηόξζσζεο ησλ
δαζηθώλ ραξηώλ θαη ινηπώλ εξγαζηώλ έσο θαη ηελ θύξσζή ηνπο, θαζώο
θαη ηεο ηήξεζήο ηνπο»

24.800 € (ζσμπεριλαμβανομένοσ Φ.Π.Α. 24%)

ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ
Σνπ/Σεο ……………………………………………………………………………………………………………………...
κε έδξα ……………………..………….………….... νδφο ………………………………………………..…….… αξηζκ.
…………… Σ.Κ. ……………..………ηει. ………………………..…Fax …………………………. email:
…………………………………..…………….
Πξνο ηελ ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΖ ΓΙΟΙΚΖΖ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΖ / Γηεύζπλζε Γαζώλ ΠΔ Θεζζαινλίθεο
Αθνχ έιαβα γλψζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ ηεο ζχκβαζεο ππεξεζηψλ πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ επηθεθαιίδα θαη ησλ ζπλζεθψλ
εθηέιεζεο ησλ αλσηέξσ ππεξεζηψλ, δειψλσ φηη απνδέρνκαη πιήξσο θαη ρσξίο επηθχιαμε θαη ππνβάιισ ηελ παξνχζα
ΠΡΟΦΟΡΑ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ «Δξγαζηώλ θαηάξηηζεο, ζπκπιήξσζεο θαη δηόξζσζεο ησλ δαζηθώλ
ραξηώλ θαη ινηπώλ εξγαζηώλ έσο ηελ θύξσζή ηνπο, θαζώ ο θαη ηεο ηήξεζήο ηνπο ζην Γαζηθό Υάξηε
ηεο Π.Δ. Θεζζαινλίθεο»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ
Οκάδα

1

Δξγαζίεο
Δξγαζίεο θαηάξηηζεο, ζπκπιήξσζεο θαη δηόξζσζεο ησλ
δαζηθώλ ραξηώλ θαη ινηπώλ εξγαζηώλ έσο ηελ θύξσζή
ηνπο, θαζώο θαη ηεο ηήξεζήο ηνπο ζην Γαζηθό Υάξηε ηεο
Π.Δ. Θεζζαινλίθεο

Πξνεθηηκώκελε ακνηβή
ζε €

Πξνζθεξόκελε ηηκή
ζε €

20.000,00 €

ΠΟΟ Φ.Π.Α (24%) Δ ΔΤΡΧ

4.800 €

ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΖ Δ ΔΤΡΧ

24.800,00 €

Θεζζαινλίθε .............../........./2020
Ο Πξνζθέξσλ

( θξαγίδα - Τπνγξαθή )
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