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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 

Γ.Δ. ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΔΑΣΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ 

Έδεσσα       12-2-2021 

Αριθ. Πρωτ: -οικ.  1623     - 
  

Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο  
Ταχ. Κώδικας: 582 00, Έδεσσα 

Πληροφορίες: Π. Σέξτου 

Τηλέφωνο: 23810-22951, 27620 

FAX:  23810- 29954 

e-mail:  ddas-pel@damt.gov.gr 

 Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα 

 
 
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Για συμμετοχή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (§2γ του άρθρου 32 του ν.4412/2016) για την 
ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών «Υποστηρικτικές εργασίες δασικών χαρτών – Στελέχωση / λειτουργία ΣΥΑΔΧ Π.Ε. 
Πέλλας» (CPV 77231900-7) προϋπολογισμού 20.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%.    

Η Αν/τρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Δασών Πέλλας της Α.Δ.Μ.-Θ. 

Έχοντας υπόψη: 

A.     Τις διατάξεις: 

1. Του ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-16-Διορθ.σφαλμ. ΦΕΚ 200/Α/24-10-16 & ΦΕΚ 206/Α/3-11-16) «περί δημοσίων συμβάσεων 
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύουν, ειδικότερα δε τις 
διατάξεις της § 2 του άρθρου 32, καθώς και όλες τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή του και τις 
κατευθυντήριες οδηγίες και εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία του.  

2. Του ν.δ. 86/1969 (ΦΕΚ 7/Α/18-1-1969) «Περί Δασικού Κώδικα», του ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/29-12-1979) «Περί προστασίας 
δασών και δασικών εκτάσεων της χώρας» και του π.δ. 437/1981 «περί μελέτης και εκτελέσεως δασοτεχνικών έργων», όπως 
ισχύουν. 

3. Του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011) «περί Σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων …», όπως ισχύουν. 

4. Του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α/2000) «περί Κύρωσης Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)» όπως ισχύει. 

5. Του ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/Α/2013) «περί Κύρωσης του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  

6. Του ν. 4270/2014 (΄ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) 
– δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» και του ν.4389/2016 (Α’ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
των δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» όπως ισχύουν.  

7. Του ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/2010) «περί χρηματοδότησης Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών 
Χαρτών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν. 

8. Του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α) «περί ενίσχυσης της διαφάνειας κ.λ.π.» όπως ισχύουν. 

9. Του ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107/Α/ 30-5-1997) «περί διοίκησης, οργάνωσης, στελέχωσης της Περιφέρειας κ.λ.π.» και του ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ 87/Α/2010) «περί νέας αρχιτεκτονικής … Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν. 

10. Του π.δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης», όπως 
ισχύουν. 

11. Τις διατάξεις των άρθρων 28 & 28Α του ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α’/2015) «περί εκδημοκρατισμού της Διοίκησης – Καταπολέμηση 
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση …». 

 

Β. Τις αποφάσεις – πράξεις-διαταγές: 

1. α) Την υπ’ αριθμ. 14138/15-5-2017 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./26-5-2017 – ΑΔΑ: ΩΩ09465ΧΘ7-
ΗΜΧ) για το διορισμό Συντονιστή. 

 β) Την υπ’ αριθμ. 35748/30-5-2017 (Φ.Ε.Κ. 1971/Β΄/7-6-2017) απόφαση του Συντονιστή της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης 
Μακεδονίας – Θράκης  «περί ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
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Μακεδονίας – Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων ‘Με εντολή Συντονιστή’ στους 
προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης». 

 γ) Την υπ’ αριθμ. 2815/18-1-2017 (ΑΔΑ: 7ΚΜΚΟΡ1Υ-ΧΩΖ) απόφαση του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.-Θ. «περί ορισμού αναπληρώτριας 
Προϊσταμένης στη Δ/νση Δασών Ν. Πέλλας». 

2. Το υπ’ αριθμ. 147784/2589/4-11-2016 έγγραφο του Υ.Π.ΕΝ. περί «Εφαρμογής του άρθρου 32 του ν.4412/16» από το οποίο 
προκύπτει ότι για τις ανάγκες σύναψης δημόσιας σύμβασης για τις εργασίες παραλαβής, επεξεργασίας αντιρρήσεων, διόρθωσης 
και κύρωσης των δασικών χαρτών, μπορεί να επιλεγεί η εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4412/2016. 

3. α) Την υπ’ αριθμ. ΔΝΣα;/οικ. 68559/Φ.ΕΓΚΥΚΛ./19-10-2016 (ΑΔΑ: 7ΛΜ74653ΟΞ-ΖΨ7) εγκύκλιο του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. ειδικότερα την 
§12. 

 β) Την υπ’ αριθμ. 588/29-1-2018 (ΑΔΑ: ΩΩΥΓΟΞΤΒ-Θ73) Κατευθυντήρια Οδηγία 19 (2η έκδοση) της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) «Συμβάσεις κάτω των ορίων των άρθρων 5 (ΒΙΒΛΙΟ Ι) και 235 (ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) του ν.4412/2016 
(Α 147) ‘Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

 γ) Την υπ’ αριθμ. 2210/19-4-2019 (ΑΔΑ: 66ΓΠΟΞΤΒ-Ζ9Κ) διαταγή της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. «Διευκρινίσεις ως προς το χρόνο έκδοσης 
των δικαιολογητικών που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο (δικαιολογητικών κατακύρωσης), κατόπιν δημοσίευσης 
του ν.4605/2019». 

 

Γ.  Τα σχετικά με το θέμα έγγραφα-πράξεις: 

1. Το υπ’ αριθμ. 17667/21-12-2020 έγγραφο Α.Δ.Μ.-Θ./Δ.Δ. Πέλλας με θέμα «Αιτήματα αναγκαίων πιστώσεων για λειτουργίας 

ΣΥΑΔΧ» 

2. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/125196/3588/31-12-2020 (ΑΔΑ: ΨΠ214653Π8-Ο9Ω) Απόφαση του Αν/τη Προϊστ. της Γ.Δ. Δασών και 
Δασικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ. περί “Έγκρισης διάθεσης πίστωσης – χρηματοδότησης των Δ/νσεων Δασών Πέλλας, 
Ημαθίας, Κιλκίς, … της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης για την υλοποίηση της δράσης «Δαπάνες των Δασικών 
Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών 
χαρτών και λοιπών εργασιών έως και την κύρωσή τους, καθώς και της τήρησής τους‘ από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών 
του Πράσινου Ταμείου έτους 2020”. 

3. Την υπ’ αριθμ. 204.3/2021/27-1-2021 (ΑΔΑ: 6Γ5Ω46Ψ844-Ο8Ω) απόφαση του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου «περί έγκρισης 
Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου ‘Προστασία και αναβάθμιση Δασών έτους 2021’ και διάθεση πίστωσης 
10.000.000,00 € για την υλοποίησή του». 

4. Την υπ’ αριθμ. 756/9-2-2021 (ΑΔΑ:΅ΨΘΛΧ46Ψ844-Α3Ω) απόφαση του Υπ. Π.ΕΝ. «περί έγκρισης Χρηματοδοτικού Προγράμματος 
του Πράσινου Ταμείου ‘Προστασία και αναβάθμιση δασών 2021» και διάθεσης πίστωσης 10.000.000,00 € για την υλοποίησή 
του. 

5. Την υπ’ αριθμ. 776/9-2-2021 (ΑΔΑ: 6ΗΤΑ46Ψ844-ΗΧΔ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Πρ. του Δ.Σ. του Πράσινου 
Ταμείου. 

6. Την υπ’ αριθμ. 1798/18-1-2021 (ΑΔΑ: 6Ρ8ΜΟΡ1Υ-ΙΤΒ) απόφαση Συντονιστή της Α.Δ.Μ-Θ. «περί ορισμού Προϊσταμένης Αρχής 
και Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την υλοποίηση της δράσης των Δ/νσεων Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την 
εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών και λοιπών εργασιών έως την κύρωσής τους, 
καθώς και την τήρησή τους, από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου 2020». 

7. Την υπ’ αριθμ.οικ.1307/5-2-2021 (ΑΔΑ: ΨΖΤΧΟΡ1Υ-ΠΦΟ) απόφαση Α.Δ.Μ.-Θ./Δ.Δ. Πέλλας “περί ανάρτησης δασικού χάρτη 
όλων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων των Δήμων Αλμωπίας, Έδεσσας, Πέλλας και Σκύδρας της Π.Ε. Πέλλας και 
πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του”. 

8. Την υπ’ αριθμ. 4606/3-2-2021 (ΑΔΑ: 6ΦΝ3ΟΡ1Υ-Μ6Η) απόφαση του Συντονιστή της Α.Δ.Μ.-Θ «Συγκρότηση Σημείου 
Υποστήριξης της Ανάρτησης Δασικού Χάρτη στην Π.Ε. Πέλλας». 

9. Το από 25-1-2021 πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ 21REQ008045097 και την από 25-1-2021 έγκρισή του με ΑΔΑΜ 
21REQ008045513. 

10. Την υπ’ αριθμ. 511/15-1-2021 (ΑΔΑ: ΨΑΣΥΟΡ1Υ-ΣΚ8) απόφαση Α.Δ.Μ.-Θ./Δ.Δ. Πέλλας «περί συγκρότησης ετήσιων επιτροπών 
της Δ/νσης Δασών Πέλλας». 

11. Την υπ’ αριθμ.οικ.1592/12-2-2021 (ΑΔΑ: 6Σ9ΙΟΡ1Υ-07Η) απόφαση Α.Δ.Μ.-Θ./Δ.Δ. Πέλλας “περί έγκρισης α) της προσφυγής στη 
διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, για την ανάδειξη αναδόχου για την σύμβαση παροχή των 
υπηρεσιών «Υποστηρικτικές εργασίες δασικών χαρτών – Στελέχωση / λειτουργία ΣΥΑΔΧ Π.Ε. Πέλλας» (CPV 77231900-7) 
προϋπολογισμού 20.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% & β) των συμβατικών τευχών”. 

Και επειδή: 

είναι κατεπείγουσα η ανάγκη παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών για τη στελέχωση / λειτουργία των ΣΥΑΔΧ της Π.Ε. Πέλλας, τα 
οποία συγκροτήθηκαν με την υπ’ αριθμ. 4606/3-2-2021 (ΑΔΑ: 6ΦΝ3ΟΡ1Υ-Μ6Η), απόφαση Συντονιστή της Α.Δ.Μ.-Θ. και λειτουργούν 
από τις 8-2-2021, προκειμένου να υποστηρίξουν την διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του αναμορφωμένου 
δασικού χάρτη όλων των Τ.Κ. & Δ.Κ. της Π.Ε. Πέλλας, ο οποίος αναρτήθηκε με την υπ’ αριθμ. οικ.1307/5-2-2021 απόφαση Α.Δ.Μ.-
Θ./Δ.Δ. Πέλλας.  
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ΚΑΛΕΙ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ  
που πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας και των παραρτημάτων της 

 
να υποβάλει προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση διακήρυξης (§2γ του 
άρθρου 32 του ν.4412/2016) για την παροχή των υπηρεσιών «Υποστηρικτικές εργασίες δασικών χαρτών – Στελέχωση / λειτουργία 
ΣΥΑΔΧ Π.Ε. Πέλλας» (CPV 77231900-7) προϋπολογισμού 20.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. 

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει έως την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 10:00 στα γραφεία της Δ/νσης Δασών Π.Ε. 
Πέλλας Διοικητήριο Έδεσσας (5ος όροφος), είτε (α) με κατάθεσή τους στην επιτροπή διαγωνισμού, είτε (β) με αποστολή, επί αποδείξει, 
προς την Δ/νση Δασών Πέλλας, είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Δασών Πέλλας. 

Η δαπάνη θα καταβληθεί από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου, Χρηματοδοτικό πρόγραμμα: «Προστασία 
και αναβάθμιση Δασών έτους 2021» - Άξονας προτεραιότητας 4: «Ανάπτυξη δασοπονίας και προστασίας άγριας πανίδας και χλωρίδας 
- Μέτρο 5: «Δαπάνες κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης Δασικών Χαρτών» - Δράση: «Δαπάνες των Δασικών Υπηρεσιών των 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών και λοιπών 
εργασιών έως και την κύρωσή τους, καθώς και της τήρησής τους». 

 

 

                                                  Μ.Ε.Σ.Α.Δ.Μ.-Θ. 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 

της Δ/νσης  Δασών Πέλλας 
 
 

Μαρία Βαρουτσίδου 
ΠΕ Γεωτεχνικών(Δασολόγος) 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

 

Κεφάλαιο Α΄ 
 
Άρθρο 1 :   Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας – Έγγραφα σύμβασης – Προθεσμίες - Κριτήριο ανάθεσης 
Άρθρο 2 :   Υποβολή φακέλου προσφοράς  
Άρθρο 3 :   Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης προσφορών 
Άρθρο 4:    Ενστάσεις 
Άρθρο 5 :   Σύναψη σύμβασης 
Άρθρο 6:    Σειρά ισχύος εγγράφων 
Άρθρο 7:    Γλώσσα Διαδικασίας 
Άρθρο 8:    Εφαρμοστέα νομοθεσία 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

Άρθρο 9:    Εκτιμώμενη αξία – Χρηματοδότηση – Προθεσμίες της σύμβασης – Χρόνος – Τόπος και διάρκεια της σύμβασης 
Άρθρο 10:  Προσφορές – Χρόνος ισχύος προσφορών 
Άρθρο 11 : Ημερομηνία λήξης προθεσμίας  υποβολής προσφορών 
Άρθρο 12 : Εγγυήσεις  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 
 
Άρθρο 13: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία 
Άρθρο 14: Λόγοι αποκλεισμού 
Άρθρο 15: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 
Άρθρο 16:  Περιεχόμενο  φακέλων προσφοράς 
Άρθρο 17:  Αποδεικτικά μέσα (μη ύπαρξη λόγων αποκλεισμού, πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, έλεγχος νομιμοποίησης) 
Άρθρο 18:  Υπεργολαβία 
Άρθρο 19:  Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
Άρθρο 20:  Διάλυση της Σύμβασης 
Άρθρο 21:  Διάφορες ρυθμίσεις 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι –  Τεχνική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

 
Άρθρο 1: Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας – Έγγραφα σύμβασης – Προθεσμίες - Κριτήριο 

ανάθεσης 

 

1.1 Προϊστάμενη Αρχή                          : Διεύθυνση Δασών Πέλλας 

 Αναθέτουσα Αρχή : Διεύθυνση Δασών Πέλλας 

 Διευθύνουσα Υπηρεσία           : Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων 

 Οδός     : Διοικητήριο 

 Ταχ. Κωδ. : 582 00, Έδεσσα 

 Τηλ. : 2381027620, 22951 

 Fax : 2381029954 

 e-mail : ddas-pel@damt.gov.gr 

 Πληροφορίες : Περσεφόνη Σέξτου, Βασιλική Χατζηγιαννακίδου 

 CPV : 77231900-7 Υπηρεσίες Δασικού Τομεακού Σχεδιασμού 

1.2 Κύριος του Έργου:    : Διεύθυνση Δασών Πέλλας 

1.3 Εργοδότης:                              : Αποκεντρωμένη  Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης 

1.4 Καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών 

:  19/2/2021 και ώρα 10:00 πμ 

1.5 Ημερομηνία και ώρα 
αποσφράγισης προσφορών: 

: 19/2/2021 και ώρα 10:00 πμ 

1.6 Προσφορές που  υποβάλλονται εκπρόθεσμα  απορρίπτονται ως  μη κανονικές. 

1.7 Κριτήριο ανάθεσης : Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής 
(χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016. 

1.8 Διάρκεια σύμβασης : Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 

1.9 Έγγραφα σύμβασης  

(κατά την έννοια της περιπτ. 14 της §1 

του άρθρου 2 του ν.4412/2016) 

: Η παρούσα πρόσκληση με τα παραρτήματά της (Παράρτημα Ι: Τεύχος τεχνικών 
δεδομένων, Παράρτημα ΙΙ: Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων & Παράρτημα ΙΙΙ: 
Έντυπο οικονομικής προσφοράς) 

1.10 Η παρούσα πρόσκληση με τα παραρτήματά της, θα αναρτηθούν στο  ΚΗΜΔΗΣ (http://promitheus.gov.gr) και στην νέα 
ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (www.damt.gov.gr / Ανακοινώσεις / διαγωνισμοί). Εφόσον 
ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως τις 16/2/2021, η Αναθέτουσα Αρχή παρέχει σε όλους τους ενδιαφερόμενους που συμμετέχουν 
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά 
δικαιολογητικά.  

1.11 Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού (υπ’ αριθμ. 511/15-1-2021 απόφαση 
Α.Δ.Μ.-Θ./Δ.Δ. Πέλλας / Επιτροπή Α.), στα γραφεία της Δ/νσης Δασών Πέλλας. 

1.12 Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγαστούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης ή εκτέλεσης των 
υποστηρικτικών εργασιών, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους ενδιαφερόμενους/προσφέροντες ή 
στον ανάδοχο. Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα της αναθέτουσας αρχής καταργηθούν, 
συγχωνευτούν ή με οποιοδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης των 
υποστηρικτικών εργασιών, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα και εγγράφως στους προσφέροντες ή στον ανάδοχο, τα 
στοιχεία των υπηρεσιών ή των αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία κατά το νόμο αποτελούν καθολικό διάδοχο των εν λόγω 
οργάνων που υπεισέρχονται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους. 

 
 

Άρθρο 2: Υποβολή φακέλου προσφοράς 

2.1 Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.4, είτε (α) με κατάθεσή τους στην 
επιτροπή διαγωνισμού, στην έδρα της αναθέτουσας αρχής [Δ/νση Δασών Πέλλας, Διοικητήριο Έδεσσας, (5ος όροφος)], 
είτε (β) με αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή, στην ίδια διεύθυνση, είτε (γ) με κατάθεσή τους στο 
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. 

 Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφορά ς γίνονται δεκτοί εφόσον 
έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει το διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζονται στο άρθρο 1.4 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δε φέρει ευθύνη για τυχόν 

mailto:ddas-pel@damt.gov.gr
http://www.damt.gov.gr/
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ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. 
Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα 
αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

2.2 Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς 
τα ακόλουθα: 

Προς τον/την πρόεδρο της επιτροπής διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης 

Προσφορά  

του ….. 
για την εκτέλεση των «Υποστηρικτικών εργασιών δασικών χαρτών – Στελέχωση / λειτουργία ΣΥΑΔΧ Π.Ε. Πέλλας» με 
αναθέτουσα αρχή την Δ/νση Δασών Πέλλας 

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών την 19η Φεβρουαρίου 2021 

 

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στην διαδικασία διαπραγμάτευσης, η οποία 
αναγράφονται τα στοιχεία της πρόσκλησης στον οποίο αφορά, τα στοιχεία του προσφέροντος δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο 
φυσικού προσώπου) και απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail). 

2.3 Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 15.1 της 
παρούσας, 

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος κατά τρόπο που να μην μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί τούτο 
αντιληπτό, επί ποινή αποκλεισμού) με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της 
προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 15.2 της παρούσας. 

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου του άρθρου 2.2 της παρούσας. 

2.4 Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο της παραγράφου 2.1, πριν από την ημερομηνία  
υποβολής του άρθρου 1.4 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην επιτροπή διενέργειας της 
διαδικασίας διαπραγμάτευσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.1 της παρούσας. 

2.5 Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η  επιτροπή διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, 
σημειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ημερομηνία και ώρα που περιήλθε η προσφορά στην 
κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της 
αναθέτουσα αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.  

2.6 Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο: 

α) από τον ίδιο τον προσφέροντα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου),  

β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) και  

γ) σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που 
αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να 
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής 
αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 

Άρθρο 3 :  Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης προσφορών 

3.1 Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην επιτροπή διενέργειας της 
διαδικασίας διαπραγμάτευσης, κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης της προθεσμίας 
υποβολής προσφορών. 

 Ο πρόεδρος της επιτροπής επικοινωνεί με το πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής  για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί 
προσφορές κατά το άρθρο 2.1 της παρούσας (η ώρα και ημέρα υποβολής αναγράφεται τόσο στο πρωτόκολλο όσο και πάνω 
στον κυρίως φάκελο, η δε σχετική καταχώρηση στον κυρίως φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε 
καταφατική περίπτωση, μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές. 

3.2 Η επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, στην καθορισμένη από την παρούσα, ημέρα και ώρα, αποσφραγίζει τους 
κυρίως φακέλους και τους φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής. Καταχωρεί κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό 
πρακτικό, τη σειρά προσέλευσης, την επωνυμία κάθε οικονομικού φορέα που υπέβαλε προσφορά, τον εξουσιοδοτημένο 
εκπρόσωπο του και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής, τα οποία στη συνέχεια ελέγχει. Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται 
με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρήθηκαν στο πρακτικό και μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη 
της επιτροπής. 
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3.3 Αν δεν προσκομισθούν τα δικαιολογητικά συμμετοχής ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν και ο προσφέρων 
υποβάλλει στο φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη 
χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή αναβάλλει την λήψη απόφασης, για όσο διάστημα απαιτηθεί για τη 
χορήγηση των δικαιολογητικών αυτών από τις αρμόδιες αρχές (§5α του άρθρου 79 του ν.4412/16, τηρουμένων των αρχών της 
ίσης μεταχείρισης και διαφάνειας §2 άρθρου 103 ν.4412/16 όπως ισχύει). 

3.4 Η επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, στην ίδια συνεδρίαση, προχωρεί στην αποσφράγιση των οικονομικών 
προσφορών των συμμετεχόντων που έχουν υποβάλλει τα δικαιολογητικά συμμετοχής σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση 
και με την επιφύλαξη της §3.3 της παρούσας και συντάσσει την εισήγησή της για την ανάθεση, σε σχετικό πρακτικό το οποίο 
υποβάλλεται προς έγκριση στην προϊσταμένη αρχή. 

Σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) 
ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της 
επιτροπής διενέργειας της διαπραγμάτευσης και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

3.5 Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών-αιτήσεων συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους 
προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, συμπεριλαμβανομένης 
της οικονομικής προσφοράς τους, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 102 του ν.4412/16 όπως ισχύει, μέσα σε εύλογη 
προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της 
σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, 
χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη (άρθρο 102 ν.4412/16 όπως ισχύει). 

3.5 Το σχετικό πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών και εισήγησης για 
κατακύρωσης της σύμβασης, υποβάλλεται για έγκριση στην προϊσταμένη αρχή. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως, με 
κάθε πρόσφορο τρόπο (π.χ. τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λ.π.) και επί αποδείξει, την απόφαση κατακύρωσης 
μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που 
δεν έχει αποκλειστεί οριστικά από τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο. Κατά της απόφασης 
αυτής, χωρεί ένσταση κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας (άρθρο 127 του ν.4412/2016, όπως ισχύει). 

3.6 Εφόσον ασκηθεί και γίνει δεκτή ένσταση κατά της απόφασης έγκρισης του πρακτικού ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή 
αναπέμπει το πρακτικό στην επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, η οποία θα πρέπει να συντάξει νέο πρακτικό, 
ενσωματώνοντας το αποτέλεσμα της απόφασης της ένστασης. Το νέο πρακτικό ανάθεσης, υποβάλλεται προς έγκριση στην 
προϊσταμένη αρχή. 

3.7 Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές, δύνανται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, στην έδρα της 
Διεύθυνσης Δασών Πέλλας (Διοικητήριο, 5ος όροφος, Έδεσσα) και εντός χρονικού διαστήματος 3 εργάσιμων ημερών από την 
ημερομηνία που κοινοποιήθηκε σε αυτούς, επί αποδείξει, η απόφαση κατακύρωσης. 

3.8 Οι Φάκελοι της Οικονομικής Προσφοράς των προσφερόντων που αποκλείσθηκαν (για οποιονδήποτε λόγο) κατά τα ανωτέρω, 
παραμένουν σφραγισμένοι και φυλάσσονται με μέριμνα της επιτροπής έως ότου παρέλθει η προθεσμία υποβολής ενστάσεων,  
εκτός και αν προηγηθεί υπεύθυνη δήλωσή τους ότι παραιτούνται του δικαιώματος υποβολής ένστασης και στη συνέχεια 
επιστρέφονται. 

3.9 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε 
περίπτωση, προσφορά: 

1.  Η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω. 
2.  Στην οποία δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα. 
3.  Από την οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 

4412/2016.  
4.  Στην οποία η τιμή υπερβαίνει αυτή που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή. 
5.  Η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον προβλεπόμενο (6 μήνες).  
6.  Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή 

εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή 
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. 

7.  Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η 
εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

8.  Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά.  
9.  Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές.  
10. Η οποία είναι υπό αίρεση, ή θέτει όρο αναπροσαρμογής.  

11. Η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από την παρούσα, και αποκλίσεις ως προς τους 
όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, με την επιφύλαξη της §3.3 της παρούσας. 

 

Άρθρο 4:  Ενστάσεις 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της προϊσταμένης αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την 
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της 
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προϊσταμένης αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από γνώμη της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, εντός προθεσμί ας δέκα 
(10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης 
ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση αυτής, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, ύψους ίσου με το ένα τοις εκατό 
(1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (άρθρο 127 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει). Το παράβολο αυτό αποτελεί 
δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της Δ/νσης Δασών Πέλλας, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζων 
διοικητικό όργανο. 

 

Άρθρο 5:  Σύναψη σύμβασης 

5.1 Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε 
όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και 
ιδίως, η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία 
άσκησης ένστασης και σε περίπτωση άσκησής της, ή έκδοση απόφασης επί αυτής, ή η πάροδος άπρακτης της προθεσμίας 
του πρώτου εδαφίου της § 2 του άρθρου 127 του ν.4412/2016, όπως ισχύει και β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον 
προσωρινό ανάδοχο (§3 του άρθρου 105 του ν.4412/16 όπως ισχύει), εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, έπειτα από σχετική 
πρόσκληση, επικαιροποιημένα τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά των οποίων έχει λήξει η ισχύς, ή υπεύθυνη δήλωση ότι 
βρίσκονται σε ισχύ τα δικαιολογητικά που έχει υποβάλλει με την προσφορά του. Τυχόν υποβληθέντα επικαιροποιημένα 
δικαιολογητικά ή η υπεύθυνη δήλωση του ανωτέρω εδαφίου, ελέγχονται από την επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης 
και εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 12 και τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής 
του άρθρου 14 και δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 13, κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον 
προσωρινό ανάδοχο και καλείται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός 
προθεσμίας που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

5.2 Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο προσωρινός ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το 
συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με την 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 του ν.4412/16. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την 
υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 106 του ν. 
4412/2016. 

 

Άρθρο 6:   Σειρά ισχύος εγγράφων 

Μετά την υπογραφή του συμφωνητικού, η σειρά ισχύος των εγγράφων είναι η ακόλουθη: 

1. Το Συμφωνητικό 

2. Η παρούσα Πρόσκληση με τα Παραρτήματά της 

3. Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου 

 

Άρθρο 7 :  Γλώσσα Διαδικασίας  

7.1 Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, 
συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε 
περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

7.2  Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική 
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.1497/1984 (Α' 188).  

7. 3  Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται 
σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

7.5 Η προφορική επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην 
ελληνική γλώσσα.  

 

Άρθρο 8 :  Εφαρμοστέα νομοθεσία 

Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης, έχουν εφαρμογή, ιδίως, οι κατωτέρω διατάξεις, όπως ισχύουν κατά το χρόνο δημοσίευσης 
της παρούσας: 

1. Του ν. 4412/2016 (Α' 147)“Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ”, όπως ισχύει και όλες οι κανονιστικές πράξεις  που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή του, καθώς και οι κατευθυντήριες οδηγίες και 
εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία του. 

2. Του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων…», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.  
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3. Του ν.4389/2016 (Α’ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας των δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις». 

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

5. Του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 αυτού «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα». 

6. Του ν. 4250/2014 (Α’ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου 
Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις». 

7. Της § Ζ του ν.4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16-2-2011 για την καταπολέμηση των 
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 

8. Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.  

9. Του ν. 3889/2010 (Α’ 182) «περί χρηματοδότησης Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες 
διατάξεις», ειδικότερα δε τις διατάξεις των άρθρων 13, 14, 15, 16 & 17 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν [άρθρα 153 & 155 του ν.4389/2016 
(Α’ 94) «περί επειγουσών διατάξεων για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες 
διατάξεις», άρθρο 48 του ν.4685/2020 (Α’ 92) κλπ]. 

10. Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις». 

11. Του ν. 2859/2000  (Α’ 248) “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας(Φ.Π.Α.)». 

12. Του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 

13. Του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α’ 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση» και 
των αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότησή του. 

14. Του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα». 

15. Του άρθρου 43 του ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52Α/1-4-2019)«Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών 
που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - 
Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις». 

16. Του ν.3852/2010 (Α’ 87') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει. 

17. Του π.δ. 437/1981 (Α’ 120) «περί μελέτης και εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων». 

18. Το π.δ. 138/2009 «Μητρώο Μελετητών και Εταιρειών Μελετών»  (Α’ 185). 

19. Του π.δ. 80/2016 (Α 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».  

20. Του π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”. 

21. Της υπ’ αριθμ. 146776/2459/21-10-2016 (Β’ 3532) απόφαση του Αν/τή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί «Καθορισμού  θεμάτων 
σχετικών με την παράγραφο 1 εδάφια β,γ,δ και ε του άρθρου 21 του ν.3889/2010».  

22. Η υπ’ αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/4-12-2017 (ΦΕΚ 4841/Β/29-12-2017) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Κατάρτιση, 
τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών 
και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8(η) του άρθρου 221 του ν.4412/2016». 

23. H υπ’ αριθμ. 57654/2017 (Β’ 1781/23.5.2017) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης» 

24. H υπ’ αριθμ 56902/215/2017 (Β' 1924/2.6.2017) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

25. Η υπ’ αριθμ. 588/29-1-2018 (ΑΔΑ: ΩΩΥΓΟΞΤΒ-Θ73) Κατευθυντήρια Οδηγία 19 (2η έκδοση) της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) «Συμβάσεις κάτω των ορίων των άρθρων 5 (ΒΙΒΛΙΟ Ι) και 235 (ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) του ν.4412/2016 (Α 147) ‘Δημόσιες 
συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’». 

26. Η υπ’ αριθμ. 2210/19-4-2019 (ΑΔΑ: 66ΓΠΟΞΤΒ-Ζ9Κ) διαταγή της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. «Διευκρινίσεις ως προς το χρόνο έκδοσης των 
δικαιολογητικών που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο (δικαιολογητικών κατακύρωσης), κατόπιν δημοσίευσης του 
ν.4605/20019». 

27. Η υπ’ αριθμ. 2133/15-4-2020 (ΑΔΑ: ΨΟΗ0ΟΞΤΒ-ΦΔ7) Κατευθυντήρια Οδηγία 24 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. «Ειδικά ζητήματα ανάθεσης και διαχείρισης 
δημοσίων συμβάσεων, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης του ιού COVID-19, καθώς και των μέτρων για την αποτροπή 
της διασποράς του. 

28. Το υπ. αριθμ. 147784/2589/4-11-2016 έγγραφο του ΥΠΕΝ περί «Εφαρμογής του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016», με το οποίο καθίστανται 
σαφές ότι για τις ανάγκες σύναψης δημόσιας σύμβασης για τις υπηρεσίες των εργασιών ανάρτησης, παραλαβής επεξεργασίας των 
αντιρρήσεων, διόρθωσης και κύρωσης των δασικών χαρτών, μπορεί να επιλεχτεί η εφαρμογή του άρθρου 32 του Ν.4412/2016. 

29. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές διατάξεις (πλην αυτών που ήδη προαναφέρθηκαν), καθώς και άλλες διατάξεις 
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα  έγγραφα της παρούσας σύμβασης, καθώς και το σύνολο των διατάξεων του 
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου, π.δ., υπουργικής 
απόφασης, κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω, ισχύουν 
και υπερτερούν της παρούσας διακήρυξης. Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη 
προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα 
συμβατές με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

Άρθρο 9:   Εκτιμώμενη αξία – Χρηματοδότηση – Προθεσμίες της σύμβασης – Χρόνος – Τόπος και διάρκεια της σύμβασης 

9.1 Η  εκτιμηθείσα αξία των παρεχόμενων υποστηρικτικών εργασιών ανέρχεται σε 20.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) και 
περιλαμβάνει τη συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή των υποστηρικτικών εργασιών που θα παρέχουν:  

Δύο (2) άτομα (συνεργάτες ή προσωπικό του αναδόχου) με ειδικότητα Δασολόγου (Π.Ε.) ή Δασοπόνου (Τ.Ε.), επί χρονικό 
διάστημα έξι (6) μηνών έκαστος, στις εργάσιμες ήμερες και ώρες λειτουργίας του ΣΥΑΔΧ Αριδαίας, το οποίο συγκροτήθηκε με 
την αριθμ. 4606/3-2-2021 (ΑΔΑ: 6ΦΝ3ΟΡ1Υ-Μ6Η) απόφαση του Συντονιστή της Α.Δ.Μ.-Θ. και λειτουργεί από τις 8-2-2021 
στην έδρα του Δασαρχείου Αριδαίας (Λεωφόρος Ξενιτίδη 18, 584 00 Αριδαία). 

Η έγκριση διάθεσης πίστωσης - χρηματοδότησης για τις «Υποστηρικτικές εργασίες δασικών χαρτών – 
Στελέχωση/λειτουργία ΣΥΑΔΧ Π.Ε. Πέλλας» έχει ενταχθεί στις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του 
Πράσινου Ταμείου και ειδικότερα του Χρηματοδοτικού προγράμματος: «Προστασία και αναβάθμιση Δασών έτους 2021» - 
Άξονας προτεραιότητας 4: «Ανάπτυξη δασοπονίας και προστασίας άγριας πανίδας και χλωρίδας - Μέτρο 5: «Δαπάνες 
κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης Δασικών Χαρτών» - Δράση «Δαπάνες των Δ/νσεων Δασών των Αποκεντρωμένων 
Διοικήσεων για την εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών και λοιπών εργασιών 
έως και την κύρωσή τους, καθώς και της τήρησής τους», α) με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/125196/3588/31-12-2020 (ΑΔΑ: 
ΨΠ214653Π8-Ο9Ω) απόφαση του Αν/τη Προϊστ. Της Γ.Δ. Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ., β) με την υπ’ αριθμ. 
756/9-2-2021 (ΑΔΑ: ΨΘΛΧ46Ψ844-Α3Ω) απόφαση του Υπ. Π.ΕΝ. «περί έγκρισης Χρηματοδοτικού Προγράμματος του 
Πράσινου Ταμείου ‘Προστασία και αναβάθμιση δασών 2021» & γ) με την υπ’ αριθμ. 776/9-2-2021 (ΑΔΑ: 6ΗΤΑ46Ψ844-ΗΧΔ) 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Πρ. του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου. 

9.2  Οι μονάδες φυσικού αντικειμένου, τα ποσοτικά στοιχεία και οι τιμές μονάδος που λήφθηκαν υπόψη, αναφέρονται στο 
“ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι– Τεχνική περιγραφή φυσικού αντικειμένου σύμβασης” της παρούσας. Οι  οικονομικοί φορείς οφείλουν για την 
υποβολή οικονομικής προσφοράς, να μελετήσουν το περιεχόμενο του προαναφερθέντος παραρτήματος και των λοιπών τευχών 
της σύμβασης. Τεκμαίρεται σχετικά ότι οι ανάδοχοι έλαβαν υπόψη, κατά τη μελέτη του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης, την 
πιθανότητα να αποκλίνουν οι ποσότητες μονάδων φυσικού αντικειμένου που αναφέρονται στο ανωτέρω παράρτημα ως προς 
τις τελικές ποσότητες που θα απαιτηθούν και να διαμορφώσουν ανάλογα την οικονομική τους προσφορά (§1 άρθρου 105 
ν.4412/16). 

9.3 Ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης του Αναδόχου ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού.  

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6)  μήνες από την υπογραφή του 
συμφωνητικού και ταυτίζεται με τον καθαρό χρόνο ολοκλήρωσης των υποστηρικτικών εργασιών.  

 Στο συμφωνητικό ορίζονται και τμηματικές προθεσμίες. Ειδικότερα η σύμβαση υπηρεσιών θα παραληφθεί σε δυο φάσεις 
σύμφωνα με τα οριζόμενα Παράρτημα Ι (Τεχνική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου σύμβασης). 

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει, κατά την υπογραφή του συμφωνητικού, μεταγενέστερο χρόνο έναρξης των 
προθεσμιών της σύμβασης.  

   

Άρθρο 10: Προσφορές– Χρόνος ισχύος προσφορών 

10.1 Εναλλακτικές προσφορές δεν προβλέπονται.  

10.2 Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά και μόνο για το σύνολο του συμβατικού αντικειμένου των 
υποστηρικτικών εργασιών.   

10.3 Οι προσφορές θα ισχύουν για έξι (6) μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών του άρθρου 1.4.  

 

Άρθρο 11 :  Εγγυήσεις  

12.1 Εγγύηση συμμετοχής ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

12.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (σύμφωνα με την §1β του άρθρου 72 του ν.4412/2016). 

12.3        Εγγύηση προκαταβολής ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 1.7 της παρούσας, σε προσφέροντα ο οποίος δεν αποκλείεται από τη 
συμμετοχή βάσει του άρθρου 13 και πληροί τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 14. 

 

Άρθρο 12:  Δικαίωμα συμμετοχής  

Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία οικονομικοί φορείς, απαιτείται να δραστηριοποιούνται σε δασικά αντικείμενα (π.χ. παροχή 
υποστηρικτικών εργασιών, δασικοί χάρτες, δασοπονικές μελέτες κλπ.) και να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στη χρήση λογισμικού 
Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS). 

 

Άρθρο 13:  Λόγοι αποκλεισμού  

13.1   Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον 
συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται 
περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:  

13.1.1  Όταν υπάρχει εις βάρος του προσφέροντος αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται 
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του 
άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της 
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο 
εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα 
άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 
1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την 
πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 
νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄215 ). 
Η υποχρέωση αποκλεισμού προσφέροντος εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω προσφέροντος ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική 
απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: 
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

13.1.2  Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα 
ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν, τόσο την κύρια, όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
Οι ανωτέρω υποχρεώσεις δεν θεωρείται ότι έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν 
υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να 
απαντήσει καταφατικά στο σχετικό ερώτημα του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ), του άρθρου 79 του 
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Ν.4412/2016, ή άλλου αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες 
υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις 
παραπάνω υποχρεώσεις του.i  
Οι ως άνω λόγοι αποκλεισμού παύουν να εφαρμόζονται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις ανωτέρω υποχρεώσεις του 
είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο 
που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού διακανονισμού. 

13.1.3  Εάν η αναθέτουσα αρχή: α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία, β) μπορεί 
να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, γ) γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε 
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική 
απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες 
προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα' και ββ' κυρώσεις πρέπει να έχουν 
αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. Ο λόγος αποκλεισμού δεν εφαρμόζεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς 
ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.» 

 Κατ’ εξαίρεση, όταν ο αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται 
λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά 
τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν 
από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς του άρθρου 14 της παρούσας, δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 18.1.2.  

13.1.4 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις 
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο 
οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει 
ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη 
συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με 
άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί 
αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να 
θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης 
που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την 
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 
αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,  
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να 
παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για το οποίο του 
επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και 
καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που 
αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ.12.4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 
λειτουργίας. 
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13.1.5  Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει προσφέροντα, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης 
σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεων του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε 
μία από τις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων.   

13.1.6  Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 13.1.1 και 
13.1.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την 
αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω 
οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του 
παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. 
Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από 
τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω 
δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος – μέλος στο οποίο ισχύει η 
απόφαση.  

13.1.7  Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο, εκδίδεται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί 
με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι στις περιπτώσεις της παραγράφου 13.1.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από 
την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου 13.1.4 στα τρία (3) έτη από την 
ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 

13.1.8  Οικονομικός φορέας στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του 
αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

 

Άρθρο 14:  Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 

14.1 Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητα 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία της παρούσας διαπραγμάτευσης, απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα 
συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης και θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό μητρώο.  

14.2 Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία διαπραγμάτευσης, οι οικονομικοί φορείς 
απαιτείται να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στη χρήση λογισμικού Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) και να 
δραστηριοποιούνται σε δασικά αντικείμενα (π.χ. δασικοί χάρτες, δασοπονικές μελέτες κλπ.).  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

Άρθρο 15:  Περιεχόμενο  φακέλων προσφοράς 

Κάθε  προσφέρων οφείλει να προσκομίσει τα παρακάτω στοιχεία-δικαιολογητικά: 

15.1     ΦΑΚΕΛΟΣ “ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ” 

Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

Α. Δικαιολογητικά περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού: 

1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του προσφέροντα1, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει 
καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση επαγγελματικής του δραστηριότητας, για τέλεση σοβαρού 
επαγγελματικού παραπτώματος ή για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, υπεξαίρεση, δωροδοκία, απάτη, εκβίαση, 
πλαστογραφία, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ψευδορκία ή δόλια χρεωκοπία. 

2.  Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς σε ισχύ2 και υπεύθυνη δήλωση 
αναφορικά µε τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (αφορά οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους 
οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές. 

3.  Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. σε ισχύ. 

                                                           
1 Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και  σε πρόσωπα που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 

προσφέροντος ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), η υποχρέωση υποβολής αποσπάσματος ποινικού μητρώου αφορά κατ’ ελάχιστον τους 
διαχειριστές. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η εν λόγω υποχρέωση αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

2 Τα φυσικά πρόσωπα υποβάλλουν βεβαίωση του Τ.Ε.Α.ΓΕ. (ασφαλιστικού φορέα ΓΕΩΤΕΕ) ή άλλου τυχόν ασφαλιστικού οργανισμού όπου είναι ασφαλισμένα για την 

κάλυψη κύριας και επικουρικής ασφάλισής τους. Οι εγκατεστημένες στην Ελλάδα εταιρείες / Γραφεία  υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας 
και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας (Τ.Ε.Α.ΓΕ. για ασφαλισμένους – μέλη του ΓΕΩΤΕΕ, ΕΦΚΑ κλπ.). Δεν γίνονται 
αποδεκτά ως απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά ενημερότητας για τα στελέχη που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι. 
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4.  Τα νομικά πρόσωπα προσκομίζουν πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, παύση εργασιών, πτωχευτικό 
συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο 
πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα και το πιστοποιητικό ότι δεν έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση εκδίδεται από το 
οικείο Πρωτοδικείο για τα νομικά πρόσωπα εκτός Α.Ε., όταν δε πρόκειται περί Α.Ε. από το Γ.Ε.Μ.Η. ή τις Περιφερειακές 
Ενότητες, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Οι οικονομικοί φορείς που είναι φυσικά πρόσωπα 
δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. 

5.  Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του των παραγράφων 
α), γ), δ) , ε), στ), ζ) & η) του άρθρου 13.1.4 της παρούσας. 

6.  Για τη διαπίστωση της μη συνδρομής της περίπτωσης θ) του άρθρου 13.1.4 (διάπραξη σοβαρού επαγγελματικού 
παραπτώματος), οι μελετητές-φυσικά πρόσωπα, προσκομίζουν πιστοποιητικό του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. περί μη διάπραξης 
παραπτώματος για το οποίο επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή. Τα Γραφεία / Εταιρείες Μελετών, καθώς και τα φυσικά 
πρόσωπα-μελετητές, τα οποία δεν υπόκεινται στον ως άνω πειθαρχικό φορέα, υποβάλουν πιστοποιητικό του φορέα στον 
οποίο υπόκεινται, εφόσον αυτός έχει πειθαρχικές εξουσίες στα μέλη του, διαφορετικά υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση ότι: 
α) δεν υπάρχει πειθαρχικός φορέας και β) δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. 

7.  Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, 
σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

Β. Δικαιολογητικά σχετικά με τον έλεγχο πλήρωσης κριτηρίων ποιοτικής επιλογής και τεχνικής – επαγγελματικής ικανότητας: 

1. Οι προσφέροντες απαιτείται να προσκομίσουν πιστοποιητικό-βεβαίωση εγγραφής τους στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε (στην 
 περίπτωση φυσικών προσώπων), ενώ τα Γραφεία / Εταιρείες Μελετών απαιτείται να προσκομίσουν αντίστοιχη 
 βεβαίωση εγγραφής τους στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών.  

2. Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί 
φορείς απαιτείται να δραστηριοποιούνται σε δασικά αντικείμενα (π.χ. δασικοί χάρτες, δασοπονικές μελέτες κλπ.) και να 
έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στη χρήση λογισμικού Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S.). 

Η εμπειρία θα αποδεικνύεται με τις κατάλληλες συμβάσεις ή/και συστάσεις από συμβάσεις σε αντικείμενα εκπόνησης 
δασοπονικών μελετών, μελετών δασοτεχνικών έργων, παροχής υποστηρικτικών εργασιών στην κατάρτιση δασικών 
χαρτών κ.λ.π. κατά την υλοποίηση των οποίων έγινε χρήση G.I.S. κλπ. 

3. Άτομα που συμμετέχουν στην ομάδα του προσφέροντα θα πρέπει να διαθέτουν ειδικότητα Δασολόγου (Π.Ε.) ή 
 Δασοπόνου (Τ.Ε.). 

Γ. Δικαιολογητικά εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικού προσώπου, από τα οποία να προκύπτει η εξουσία υπογραφής του 
νομίμου εκπροσώπου και ειδικότερα: 

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 

1.  ΦΕΚ σύστασης. 

2.  Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις 
αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει). 

3.  ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου. 

4.  Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης υποβολής προσφοράς στην παρούσα διαδικασία, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και 
εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή 
προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά 
απαιτούμενα έγγραφα και ορίζεται συγκεκριμένο άτομο ως αντίκλητος. 

5.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, 
το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 

1.  Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά. 

2.  Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατικού. 

15.2     ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Ο φάκελος «Οικονομικής Προσφοράς» περιλαμβάνει το έντυπο οικονομικής προσφοράς, στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία 
του προσφέροντος και η προσφερόμενη τιμή για το σύνολο των προς παροχή υποστηρικτικών εργασιών. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί τους προσφέροντες για διευκρινήσεις ή συμπληρώσεις κατά τους όρους του  άρθρου 3.5 
της παρούσας.  
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Άρθρο 16:   Αποδεικτικά μέσα (μη ύπαρξη λόγων αποκλεισμού, πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, έλεγχος 
νομιμοποίησης) 

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους στην διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, την κατακύρωση και κατά τη σύναψη της σύμβασης. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει ήδη τα ως άνω 
δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Χρόνος έκδοσης και ισχύος των δικαιολογητικών  

Τα αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 80 του ν. 4412/2016 (άρθρο 43 παρ. 7 περ. α΄  
υποπερ. αδ΄ του ν. 4605/2019) και με τα οριζόμενα στο υπ’ αριθμ. 2210/19-4-2019 (ΑΔΑ: 66ΓΠΟΞΤΒ-Ζ9Κ) έγγραφο της 
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. «διευκρινήσεις ως προς τον χρόνο έκδοσης και ισχύος των δικαιολογητικών που προσκομίζονται από τον 
προσωρινό ανάδοχο (δικαιολογητικών κατακύρωσης). 

Οι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις των άρθρων 13 και 14 της παρούσας. Στην περίπτωση ενώσεων 
οικονομικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 13 και της καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής 
δραστηριότητας του άρθρου 14.1 πρέπει να ικανοποιούνται από κάθε μέλος της ένωσης. Η πλήρωση των απαιτήσεων της τεχνικής και 
επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 14.2, αρκεί να ικανοποιείται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης. 
 

Άρθρο 17:  Υπεργολαβία 

Δεν υπάρχει η δυνατότητα οποιασδήποτε μορφής υπεργολαβίας σε τρίτους. 

 

Άρθρο 18:  Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Η υποβολή προσφοράς στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης, αποτελεί τεκμήριο ότι ο προσφέρων έχει λάβει πλήρη γνώση της 
παρούσας πρόσκλησης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης της εργασίας. 

 

Άρθρο 19 : Διάλυση της Σύμβασης 

Η λύση της σύμβασης επέρχεται στις παρακάτω περιπτώσεις: 
1. Παράβαση των όρων της σύμβασης. 
2. Περικοπή των σχετικών οικονομικών πιστώσεων. 
3. Αναστολή των εργασιών από την Υπηρεσία. 
Ματαίωση της διαδικασίας ή για οποιονδήποτε λόγο, µη κατακύρωσή της, δε δημιουργεί δικαίωμα ή απαίτηση υπέρ του αναδόχου. Ο 
μειοδότης που θα αναδειχθεί, παραιτείται από κάθε αξίωση, όταν και εφόσον επέλθουν απρόβλεπτες μεταβολές των οικονομικών 
συνθηκών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 388 του Αστικού Κώδικα. 
 

Άρθρο 20 : Διάφορες ρυθμίσεις 

Σε περίπτωση έκδοσης ειδικότερων διατάξεων επί ζητημάτων ανάθεσης και διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων στο πλαίσιο της λήψης 
μέτρων αποτροπής της διασποράς του ιού COVID-19, προσαρμόζονται ανάλογα τα ανωτέρω οριζόμενα. 

Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από τα παρόντα συμβατικά τεύχη, ισχύουν οι διατάξεις του ν.4412/2016 που αφορούν στην 
παροχή υπηρεσιών. 

Η έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, για την ανάδειξη 
αναδόχου για την σύμβαση παροχή των υπηρεσιών «Υποστηρικτικές εργασίες δασικών χαρτών – Στελέχωση / λειτουργία ΣΥΑΔΧ Π.Ε. 
Πέλλας» (CPV 77231900-7) έγινε με την υπ’ αριθμ. οικ.1592/12-2-2021 απόφαση της προϊσταμένης αρχής.  

 

  
 

Έδεσσα,   12-2-2021 
  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ-ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 1592/12-2-2021 απόφαση της  
Α.Δ.Μ.-Θ../Δ.Δ. Πέλλας. 

Μ.Ε.Σ.Α.Δ.Μ.-Θ. 
Η Αν/τρια Προϊσταμένη 

της Δ/νσης Δασών Πέλλας 
 
 

 
 

Μαρία Βαρουτσίδου 
Δασολόγος με Α' βαθμό 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Τεχνική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου σύμβασης 

«Υποστηρικτικές εργασίες δασικών χαρτών – Στελέχωση / λειτουργία ΣΥΑΔΧ Π.Ε. Πέλλας» 

 

Ι.1 ΣΗΜΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ στην Π.Ε. Πέλλας (έδρες Διεύθυνσης Δασών Πέλλας & 
Δασαρχείου Αριδαίας) 

Με την υπ’ αριθμ.οικ.1307/5-2-2021 (ΑΔΑ: ΨΖΤΧΟΡ1Υ-ΠΦΟ) απόφαση Α.Δ.Μ.-Θ./Δ.Δ. Πέλλας, αναρτήθηκε ο αναμορφωμένος  
δασικός χάρτης όλων των Τ.Κ. & Δ.Κ. των Δήμων της Π.Ε. Πέλλας στον ειδικό διαδικτυακό τόπο της παρ. 11 του αρ. 13 του ν. 
3889/10. Στην ανωτέρω απόφαση είναι ενσωματωμένη ανακοίνωση-πρόσκληση για την υποβολή αντιρρήσεων κατά του 
περιεχομένου του αναρτημένου χάρτη με εναρκτήρια ημερομηνία την 19η Φεβρουαρίου 2021.  

Η ανάρτηση περιλαμβάνει τον θεωρημένο αναμορφωμένο δασικό χάρτη της Π.Ε. Πέλλας, στον οποίο απεικονίζονται τα 
στοιχεία που περιγράφονται στην παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3889/2010, όπως ισχύει, τον ιστορικό ορθοφωτοχάρτη, που 
απεικονίζει τα πολύγωνα των δασικών εν γένει εκτάσεων που προσδιορίστηκαν από τα φωτοερµηνευτικά στοιχεία των 
παλαιότερων αεροφωτογραφιών και την απόφαση για την ανάρτηση του δασικού χάρτη.  

 Συγκρότηση των Σηµείων Υποστήριξης της Ανάρτησης του ∆ασικού Χάρτη (Σ.Υ.Α.∆.Χ.) 

Για την υποστήριξη της ανάρτησης του αναμορφωμένου δασικού χάρτη της Π.Ε. Πέλλας, συγκροτήθηκαν με την υπ’ αριθμ. 
4606/3-2-2021 (ΑΔΑ: 6ΦΝ3ΟΡ1Υ-Μ6Η) απόφαση του Συντονιστή της Α.Δ.Μ.-Θ «Συγκρότηση Σημείου Υποστήριξης της 
Ανάρτησης Δασικού Χάρτη στην Π.Ε. Πέλλας» δύο (2) Σ.Υ.Α.Δ.Χ. η λειτουργία των οποίων ξεκίνησε στις 8-2-2021. 

Ειδικότερα συγκροτήθηκε ένα (1) Σ.Υ.Α.Δ.Χ. στην έδρα της Δ/νσης Δασών Πέλλας (Διοικητήριο, 582 00 Έδεσσα) και ένα (1) 
Σ.Υ.Α.Δ.Χ. στην έδρα του Δασαρχείου Αριδαίας (Λεωφ. Ξενιτίδη 18, 584 00 Αριδαία) και την ευθύνη λειτουργίας τους έχει το 
Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της Δ/νσης Δασών Πέλλας.  

Μέσω των υποστηρικτικών υπηρεσιών οι οποίες θα παρασχεθούν στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης, ο ανάδοχος θα 
αναλάβει την υποστήριξη του Σ.Υ.Α.Δ.Χ. Αριδαίας και ειδικότερα: 

  Την ενημέρωση των ενδιαφερομένων και παροχή πληροφοριών ως προς το περιεχόμενο του αναρτημένου δασικού χάρτη, 
τις προθεσμίες, τις διαδικασίες καθώς και τον τρόπο υποβολής των αντιρρήσεων. 

  Την πρόσβαση στην κεντρική βάση της ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής και την αναζήτηση στοιχείων µε βάση: τον αριθμό 
πρωτοκόλλου, τα στοιχεία υποβάλλοντος τις αντιρρήσεις, την ημερομηνία παραλαβής, ώστε να παρέχονται σχετικές 
πληροφορίες, εφόσον ζητηθούν, καθώς και τη χρήση της εν λόγω εφαρμογής για την υποβολή αντιρρήσεων ατελώς. 

  Την πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων, μέσω της πρόσβασης σε τοπική βάση δεδομένων όπου είναι διαθέσιμο 
το σύνολο της ψηφιακής πληροφορίας που συλλέχθηκε και καταγράφηκε στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του δασικού 
χάρτη.  

 Την παραλαβή των στοιχείων που συνοδεύουν τις υποβαλλόμενες αντιρρήσεις & την παραλαβή αιτήσεων διόρθωσης – & 
υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων. 

 Τον έλεγχο υποβληθεισών αντιρρήσεων α) ως προς την εμπρόθεσμη αποστολή τους & β) ως προς την πληρότητα των 
αποσταλθέντων εγγράφων συγκριτικά με τα δηλωθέντα και επιβεβαίωση της παραλαβής τους µέσω της ειδικής εφαρμογής 
του Ελληνικού Κτηματολογίου. 

 Την τήρηση αναλογικού αρχείου εγγράφων. Όλα τα έγγραφα, τα οποία αφορούν στις υποβαλλόμενες αντιρρήσεις, στις 
αιτήσεις και γενικότερα όλη η εισερχομένη και εξερχομένη σχετική αλληλογραφία, συγκεντρώνονται και τηρούνται σε 
αναλογικό αρχείο μέσω των παρεχόμενων υποστηρικτικών εργασιών. Το σύνολο των εγγράφων, που περιλαμβάνονται, 
σύμφωνα µε την προηγούμενη παράγραφο, συσχετίζονται και ταξινομούνται ανά αντίρρηση. 

 

Ι.2 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ 
ΠΕΛΛΑΣ  

Μέσω των υποστηρικτικών υπηρεσιών οι οποίες θα παρασχεθούν στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης, ο ανάδοχος θα 
αναλάβει: 

Ι.2.1 Την υποβοήθηση στην επεξεργασία  αντιρρήσεων & προδήλων σφαλμάτων:  

  Εξέταση κάθε αντίρρησης που έχει καταχωριστεί στην κεντρική βάση, ως προς την ορθότητα και πληρότητα της 
καταχώρισή της. 

  Έλεγχος της θέσης των ορίων της αμφισβητούμενης έκτασης αυτοτελώς αλλά και σε σχέση µε τα πολύγωνα όμορων 
αντιρρήσεων. Εάν διαπιστωθεί ότι για υποβληθείσες αντιρρήσεις, δεν έχουν προσκομισθεί πλήρη ή τυπικώς ορθά 
στοιχεία, θα καταχωρείται σχετική παρατήρηση στα τηρούμενα στοιχεία, προκειμένου να ειδοποιηθεί µε κάθε πρόσφορο 
µέσο ο ενδιαφερόμενος για την προσκόμιση των απαιτούμενων στοιχείων για να ληφθούν υπόψη κατά την επεξεργασία 
των αντιρρήσεων. 
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Ι.2.2 Την υποβοήθηση στην επεξεργασία για την κύρωση του αναμορφωμένου δασικού χάρτη 

Το σύνολο των στοιχείων των αντιρρήσεων που έχουν καταχωρηθεί στην κεντρική βάση και τα συνυποβαλλόμενα 
στοιχεία / έγγραφα αυτών που τηρούνται στο αναλογικό αρχείο της Δ/νσης Δασών Πέλλας μέσω των παρεχόμενων 
υποστηρικτικών εργασιών, υπόκεινται σε επεξεργασία από το Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της Δ/νσης Δασών Πέλλας. Η 
Διεύθυνση Δασών, μέσω των παρεχόμενων υποστηρικτικών εργασιών, θα προβεί στις εργασίες που απαιτούνται να γίνουν 
προκειμένου να κυρωθεί ο δασικός χάρτης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 17 του ν.3889/2010, όπως ισχύει. 

Ι.2.3 Την υποβοήθηση στην επεξεργασία των αντιρρήσεων και διαβίβασή τους στις ΕΠ.Ε.Α. 

Τα στοιχεία, τα οποία έχουν υποβληθεί και καταχωρηθεί στην κεντρική βάση αντιρρήσεων θα ελεγχθούν µε ευθύνη της 
αρμόδιας ∆/νσης Δασών. Ο έλεγχος αυτός, θα αφορά στο σύνολο της πληροφορίας, η οποία καταχωρήθηκε µέσω των 
εγγραφών στην κεντρική βάση, αφορά δε σε κάθε έκταση για την οποία υποβλήθηκαν αντιρρήσεις. 

Στα πλαίσια του ελέγχου αυτού, μέσω των παρεχόμενων υποστηρικτικών εργασιών και προκειμένου οι αντιρρήσεις να 
διαβιβαστούν προς την αρμόδια ΕΠ.Ε.Α. υπόκεινται σε επεξεργασία, ως ακολούθως: 

  Ομαδοποίηση, είτε µε την ένταξή τους σε ενιαίες, ευρύτερες δασικές εν γένει περιοχές, οι οποίες ορίζονται µε 
φυσιογεωγραφικά στοιχεία και κριτήρια καθορισμού δασοβιοκοινότητας, είτε λαμβάνοντας υπόψη κοινά χαρακτηριστικά, 
ώστε να διευκολύνεται η αρμόδια ΕΠ.Ε.Α. στη συστηματική εξέτασή τους, την επιτάχυνση και την ταχύρρυθμη ροή των 
εργασιών της. 

  Κάθε αντίρρηση ή ομάδα αντιρρήσεων, θα συνοδεύεται από φάκελο, ο οποίος θα περιέχει: α) τα χωρικά στοιχεία των 
αντιρρήσεων τα οποία μπορεί να υποβάλλονται και σε ψηφιακή μορφή, β) το έντυπο των αντιρρήσεων µε τα 
συνυποβαλλόμενα αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα και γ) τυχόν συμπληρωματικά προσκομισθέντα έγγραφα/στοιχεία και 
το σχετικό υπόμνημα, συνοδευόμενο από στοιχεία που το τεκμηριώνουν. 

  Το υπόμνημα θα συντάσσεται μέσω των παρεχόμενων υποστηρικτικών εργασιών, σύμφωνα µε σχετικό υπόδειγμα που 
χορηγείται από την Υπηρεσία. Το υπόμνημα σε ψηφιακή μορφή, μέσω των παρεχόμενων υποστηρικτικών εργασιών, θα 
εισάγεται στην κεντρική βάση και θα διασυνδέεται µε την κάθε αντίρρηση ή ομάδα αντιρρήσεων, που αφορά. 

 
Οι ανωτέρω περιγραφόμενες υπηρεσίες, θα εκτελούνται κατά τη διάρκεια της σύμβασης παροχής των υποστηρικτικών 
υπηρεσιών, καθ’ υπόδειξη της Δ/νσης Δασών Πέλλας και του Τμήματος Δασικών Χαρτογραφήσεων αυτής και σύμφωνα με τις 
εκάστοτε ανάγκες της Υπηρεσίας. 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 

Η εκτιμηθείσα αξία των παρεχόμενων υποστηρικτικών εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ 24%) και 
περιλαμβάνει τη συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή της σύμβασης υπηρεσιών «Υποστηρικτικές εργασίες δασικών χαρτών – 
Στελέχωση/λειτουργία ΣΥΑΔΧ Π.Ε. Πέλλας» ως εξής:  

Δύο (2) άτομα με ειδικότητα Δασολόγου (Π.Ε.) ή Δασοπόνου (Τ.Ε.), για την παροχή των υποστηρικτικών εργασιών επί  χρονικό 
διάστημα έξι (6) μηνών έκαστος, στις εργάσιμες ήμερες και ώρες λειτουργίας του ΣΥΑΔΧ Αριδαίας (Λεωφόρος Ξενιτίδη 18, 584 00 
Αριδαία).  

Η παροχή των ανωτέρω βοηθητικών υποστηρικτικών εργασιών θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα «Προστασία και αναβάθμιση 
Δασών έτους 2021» του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου, Άξονας προτεραιότητας 4: «Ανάπτυξη δασοπονίας και 
προστασίας άγριας πανίδας και χλωρίδας - Μέτρο 5: «Δαπάνες κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης Δασικών Χαρτών» - Δράση 
«Δαπάνες των Δ/νσεων Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, συμπλήρωσης και 
διόρθωσης των δασικών χαρτών και λοιπών εργασιών έως και την κύρωσή τους, καθώς και της τήρησής τους» σύμφωνα με: α) την υπ’ 
αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/125196/3588/31-12-2020 (ΑΔΑ: ΨΠ214653Π8-Ο9Ω) απόφαση του Αν/τη Προϊστ. Της Γ.Δ. Δασών και Δασικού 
Περιβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ., β) την υπ’ αριθμ. 756/9-2-2021 (ΑΔΑ: ΨΘΛΧ46Ψ844-Α3Ω) απόφαση του Υπ. Π.ΕΝ. «περί έγκρισης 
Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου ‘Προστασία και αναβάθμιση δασών 2021» & γ) την υπ’ αριθμ. 776/9-2-2021 
(ΑΔΑ: 6ΗΤΑ46Ψ844-ΗΧΔ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Πρ. του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου. 

Η αποπληρωμή τους θα γίνει τμηματικά σε δύο φάσεις και ειδικότερα: α) στο τέλος του 1ου τριμήνου από την υπογραφή της σύμβασης 
και β) στο τέλος του χρόνου ολοκλήρωσης του συμβατικού αντικειμένου (τέλος 2ου τριμήνου).  

Η αμοιβή συμπεριλαμβάνει όλες τις αμοιβές, μισθούς εισφορές κάθε είδους, φόρους ή τέλη, κάθε άλλη δαπάνη του αναδόχου υπέρ 
τρίτων και του Ελληνικού Δημοσίου, προκειμένου ο τελευταίος να παράσχει προσηκόντως τις υποστηρικτικές εργασίες.  

Ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες δαπάνες για την παροχή του συνόλου των προβλεπόμενων υποστηρικτικών 
εργασιών και την ολοκλήρωση της σύμβασης χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της αναθέτουσας αρχής. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ -  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

Για την εκτέλεση των “Υποστηρικτικών εργασιών δασικών χαρτών – Στελέχωση  / λειτουργία Σ.Υ.Α.Δ.Χ. Π.Ε. Πέλλας” 

Προϋπ/σμός έργου: 24.800,00 €  

Καθαρή αξία εργασιών: 20.000,00 € 

Φ.Π.Α.:     4.800,00 € 
 

Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά στους ειδικούς συμβατικούς και τεχνικούς όρους, σύμφωνα με τους οποίους και σε 
συνδυασμό με τους όρους της υπ' αριθ. Α 67/Γ.Γ.Δ./1257/679/4/11-3-1974 Εγκυκλίου Αποφάσεως του Υπ.Δημ. Έργων εγκριθείσης 
Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων και σύμφωνα με τα λοιπά συμβατικά τεύχη και τις έγγραφες οδηγίες της Υπηρεσίας, θα 
πραγματοποιηθεί η παροχή υπηρεσιών για τις “Υποστηρικτικές εργασίες δασικών χαρτών – Στελέχωση / λειτουργία Σ.Υ.Α.Δ.Χ. Π.Ε. 
Πέλλας” από τον ανάδοχο που θα αναδειχθεί. 

 

Άρθρο 1ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την λειτουργία των ΣΥΑΔΧ της Π.Ε. Πέλλας και ειδικότερα 
του Σ.Υ.Α.Δ.Χ. Αριδαίας όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα Ι “Τεχνική περιγραφή φυσικού αντικειμένου σύμβασης” και στα 
λοιπά τεύχη της παρούσας πρόσκλησης, με συνεργείο που θα συγκροτήσει ο ανάδοχος. 

 

Άρθρο 2ο: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, ακολουθεί η υπογραφή του συμφωνητικού της 
Υπηρεσίας με τον ανάδοχο. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 
υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 105 του ν. 4412/2016, κηρύσσεται έκπτωτος και η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία 
ανάθεσης ματαιώνεται.  

 

Άρθρο 3ο: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η διοίκηση των παρεχόμενων υπηρεσιών ασκούνται από την ορισθείσα για τον σκοπό αυτό 
διευθύνουσα υπηρεσία (άρθρο 216 του ν. 4412/2016) και τον επόπτη που θα οριστεί και η παρακολούθηση και παραλαβή τους θα 
πραγματοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή που έχει συγκροτηθεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 221 του ν.4412/2016 
όπως ισχύουν.  

Η άσκηση της επίβλεψης σε καμιά περίπτωση δεν μειώνει τις ευθύνες του αναδόχου για την εκτέλεση των υποστηρικτικών εργασιών 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τη σύμβαση. Από τον ανάδοχο τηρείται ημερολόγιο στο οποίο καταγράφεται η καθημερινή 
δραστηριότητα στα πλαίσια εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της σύμβασης, 
που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης. Το ημερολόγιο φυλάσσεται στον χώρο 
παροχής της υπηρεσίας και οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την 
επιτροπή παραλαβής (§4 του άρθρου 216 του ν. 4412/2016).  

 

Άρθρο 4ο: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ  

α. Τα έγγραφα κοινοποιούνται στον  ανάδοχο ή στον αντίκλητό του σύμφωνα με το άρθρου 143 του ν. 4412/2016. Ο ανάδοχος 
γνωστοποιεί στην διευθύνουσα υπηρεσία την νόμιμη εκπροσώπησή του ή τους τυχόν πληρεξούσιους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 3 του άρθρου 135 του ν. 4412/2016.  

β. Όταν πρόκειται για υπογραφή των πιστοποιήσεων και της επιτόπου παρακολούθησης της σύμβασης, ο ανάδοχος μπορεί να 
εκπροσωπηθεί μόνο από τεχνικό στέλεχος της επιχείρησης ή άλλον τεχνικό που έχει τα νόμιμα, τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και 
τις σχετικές δυνατότητες. Ο ανωτέρω τεχνικός μπορεί να είναι ολικά ή μερικά και πληρεξούσιος ή εκπρόσωπος του αναδόχου.  

 

Άρθρο 5ο: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ-ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 

Η χρονική διάρκεια της εργολαβίας (προθεσμία) ορίζεται σε έξι (6) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Η 
αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει μεταγενέστερη ημερομηνία έναρξης της σύμβασης. 
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Άρθρο 6ο : ΦΟΡΟΙ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  
 
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ιδίως βαρύνεται 
με τις ακόλουθες κρατήσεις: α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται 
(άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών επιβάλλεται (άρθρο 
350 παρ.3 του Ν.4412/2016, ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β') 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 
20%. 
Κατά την πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού 
ποσού. Η δαπάνη Φ.Π.Α. βαρύνει τον κύριο του έργου.  

 

Άρθρο 7ο: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ  

Το προσωπικό ή/και οι συνεργάτες του αναδόχου, που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της σύμβασης, θα είναι της απόλυτης 
έγκρισης της Διεύθυνσης Δασών Πέλλας και η τεχνική κατάρτιση και ικανότητά τους, καθώς και η απόδοσή τους θα ελέγχονται από την 
διευθύνουσα υπηρεσία και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ακαταλληλότητά τους, μπορεί να ζητηθεί η αντικατάστασή τους.  

Το προσωπικό που θα εργάζεται, αποτελεί προσωπικό του αναδόχου εργολάβου και σε καμία περίπτωση δεν αποκτά 
εργασιακή σχέση με την Υπηρεσία.  

 

Άρθρο 8ο: ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο ανάδοχος έχει, απέναντι τόσο της Υπηρεσίας όσο και του προσωπικού του, όλες τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τα παρόντα 
συμβατικά τεύχη και όσες καθορίζονται από την νομοθεσία για την παροχή υπηρεσιών και αυτών που καθορίζονται στο άρθρο 138 του 
ν.4412/2016, σχετικά με την πληρωμή και ασφάλιση προσωπικού και την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. Ο 
ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του 
επαγγελματικού κινδύνου. 

 

Άρθρο 9ο: ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ  

Ο ανάδοχος με δική του ευθύνη, υποβάλλει τα δικαιολογητικά και παραστατικά που καθορίζει η §5 του άρθρου 200 του ν.4412/2016 
και τα υποβάλλει στην Υπηρεσία μετά τη λήξη της περιόδου της κάθε τμηματικής πληρωμής [στο τέλος του 1ου τριμήνου από την 
υπογραφή της σύμβασης και β) στο τέλος του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης του συμβατικού αντικειμένου (τελική φάση)], καθώς 
και το ημερολόγιο εργασιών, σε όσα αντίτυπα είναι απαραίτητο. Οι εργοδοτικές επιβαρύνσεις και όλες οι τυχόν ισχύουσες κρατήσεις ή 
εισφορές υπέρ τρίτων στην δαπάνη της παροχής των υποστηρικτικών εργασιών, καταβάλλονται από τον ανάδοχο.  

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και 

οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

 

Άρθρο 10ο 

Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από τα παρόντα συμβατικά τεύχη, ισχύουν οι διατάξεις του ν.4412/2016 που αφορούν στην 
παροχή υπηρεσιών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

 

 

Υπηρεσία: 
 

«Υποστηρικτικές εργασίες δασικών χαρτών – Στελέχωση / λειτουργία 
ΣΥΑΔΧ Π.Ε. Πέλλας» 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ/  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ  
& ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ 

CPV: 77231900-7 Υπηρεσίες Δασικού Τομεακού Σχεδιασμού  

Χρηματοδότηση:   

 
Πράσινο Ταμείο / Ειδικός Φορέας Δασών 
Χρηματοδοτικό πρόγραμμα: «Προστασία και αναβάθμιση Δασών έτους 
2021» - Άξονας προτεραιότητας 4: «Ανάπτυξη δασοπονίας και 
προστασίας άγριας πανίδας και χλωρίδας - Μέτρο 5: «Δαπάνες 
κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης Δασικών Χαρτών» - Δράση 
«Δαπάνες των Δ/νσεων Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την 
εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης των 
δασικών χαρτών και λοιπών εργασιών έως και την κύρωσή τους, καθώς 
και της τήρησής τους» 

Προϋπολογισμός: 24.800,00 (20.000,00 € +  4.800 € Φ.Π.Α. 24%) 

 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Του / της.……………………………………………………………………………………..……………………………………...  
 με έδρα ……………………..………….…………....……… οδός ………………………………………………..…….… αριθμ. ……………  Τ.Κ. 
……………..………τηλ. ………………………………..   Fax ………………………email: …………………………………..……………. 
 
Προς την ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ / Διεύθυνση Δασών Πέλλας 

Αφού έλαβα γνώση των τευχών της σύμβασης υπηρεσιών που αναγράφεται στην επικεφαλίδα, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης 
των ανωτέρω υπηρεσιών, δηλώνω ότι τα αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη και υποβάλλω την παρούσα ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την 
εκτέλεση των "Υποστηρικτικών εργασιών δασικών χαρτών –  Στελέχωση  /  λειτουργία ΣΥΑΔΧ Π.Ε. Πέλλας»  

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Ομάδα 

Εργασίες 
Προεκτιμώμενη αμοιβή 
σε € 

Προσφερόμενη τιμή 
σε € 

1 
Συνολική δαπάνη υποστηρικτικών εργασιών δασικών χαρτών – 
Στελέχωση / λειτουργία ΣΥΑΔΧ Π.Ε. Πέλλας 

20.000,00 €  

 ΠΟΣΟ Φ.Π.Α (24%) ΣΕ ΕΥΡΩ   4.800,00 €  

 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ  ΣΕ ΕΥΡΩ 24.800,00 €   

  
 Έδεσσα .............../......./2021 

Ο Προσφέρων 
 
 
 

( Σφραγίδα - Υπογραφή ) 
 

 

 Έδεσσα,   12-2-2021  

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ - ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
Με την υπ' αριθμ. πρωτ.  οικ.1592/12-2-2021 

  απόφαση Α.Δ.Μ.-Θ. / Δ.Δ. Πέλλας. 
Μ.Ε.Σ.Α.Δ.Μ.-Θ. 

Η Αν/τρια Προϊσταμένη  
της Δ/νσης Δασών Πέλλας 

 
 

 

 Μαρία Βαρουτσίδου 
Δασολόγος με Α' βαθμό 

 

 
                                                           

     






